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Rozdział I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania                                                                                      

1. Forma prawna i nazwa stowarzyszenia: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” - stowarzyszenie 

„specjalne” działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.  

z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009r. Nr 72 poz. 619), rozporządzenia Rady 

(WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.Urz. UE L 223  

z 15.08.2006, str. 1), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego  

(Dz.Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).         

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

2. Obszar realizacji LSR to obszar spójny przestrzennie i administracyjnie obejmujący 11 gmin w województwie 

łódzkim: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice 

Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz o łącznej powierzchni 1.396 km2 (bez obszaru miasta Aleksandrów Łódzki), 

co stanowi 7,66% całk. powierzchni województwa łódzkiego, który zamieszkuje 93.405 osób (stan na 31.12.2013r.). 
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Obszar rybacki i akwakultury stanowiący obszar LSR charakteryzuje się podwyższoną wartością współczynnika 

rybackości, czyli odpowiednią wysokością produkcji całkowitej w rybactwie ponad 4.000.000 zł oraz odpowiednią 

liczbą osób zatrudnionych w sektorze rybackim, charakteryzuje się dużym wpływem sektora rybackiego na 

lokalna gospodarkę: ponad 170 osób zatrudnionych.  

 

Liczba bezrobotnych na obszarze LGD do liczby osób w wieku produkcyjnym wynosi według danych GUS na dzień 

31.12.2013r. 10,6% i jest wyższa od średniej wojewódzkiej, która wynosi 9,7%. Dochód podatkowy gminy na  

1 mieszkańca na obszarze LGD (obliczony jako średnia z gmin tworzących obszar RLGD) wynosi 1.026,59 zł i jest 

niższy od średniego dochodu w województwie łódzkim, który wynosi 1.322,82 zł. Obszar realizacji LSR wedlug 

danych na 31.1.2.2013r. obejmuje 93.405 mieszkańcow, co jest wartością wyższą od średniej liczby mieszkańców 

objętych LSROR w latach 2007-2013 w województwie łódzkim, która wynosiła 34.138 osób. 

 

Tabela 1. Podstawowe dane obszaru LGD. 
 

Gmina Typ gminy 

Liczba ludności  

na dzień 31.12.2013r.  

wg miejsca zamieszkania 

Powierzchnia 

całkowita  

w km2 

Aleksandrów Łódzki miejsko - wiejska 8 617 102 

Dalików wiejska 3 859 115 

Konstantynów 

Łódzki 
miejska 17 804 27 

Lutomiersk wiejska 7 945 134 

Parzęczew wiejska 4 983 104 

Pęczniew wiejska 3522 128 

Poddębice miejsko - wiejska 15 914 225 

Świnice Warckie wiejska 4 076 93 

Wartkowice wiejska 6 282 140 

Uniejów miejsko - wiejska 7 238 129 

Zgierz wiejska 13 165 199 

RAZEM  93 405 1 396 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl. 

 

3. Potencjał LGD                                                                                                                                                                    

 

3.1. Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD: Bodźcem do powstania LGD były działania Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020, a inicjatorem Fundacja Rozwoju Gmin 

„PRYM”, która zrzesza sześć gmin należących do LGD. Pierwsze spotkania zainteresowanych osób i podmiotów odbyły 

się w maju 2015r. Uznano, iż utworzenie stowarzyszenia jest ogromną szansą na pozyskanie środków finansowych                      

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na rozwój sektora rybackiego i towarzyszącej mu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze gmin tworzących RLGD. Równolegle trwały prace nad przygotowaniem 

dokumentów niezbędnych do założenia stowarzyszenia, w tym statutu. W dniu 5 października 2015r. w Centrum 

Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Z Ikrą”. Stowarzyszenie zostało założone przez: 11 gmin (Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów 

Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz), 

przedstawicieli kół wędkarskich działających w Sieradzkim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, rybaków, 

rolników, przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą ryb i organizacje pozarządowe z terenu LGD. Stowarzyszenie 

RLGD „Z Ikrą” uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13 listopada 2015r. pod numerem: 0000585501. 

Stowarzyszenie jako kontynuator działalności Fundacji „PRYM” posiada 10-letnie doświadczenie i wykwalifikowaną 

kadrę niezbędną do zarządzania LGD. Od samego początku Prezesem Zarządu LGD „PRYM” była w ramach Fundacji 

i jest obecnie w RLG „Z Ikrą” mgr Jolanta Pęgowska, mieszkanka gminy Parzęczew. Obsługę prawną LGD świadczy 

mecenas Katarzyna Vogel od 7 lat jest niezmiennie zatrudniona w LGD „PRYM”, mieszkanka gminy Zgierz. Obsługę 

księgową prowadzi Aleksandra Olczak-Basiak właścicielka Biura Usług Finansowo-Księgowych „RACH-MIR”  

http://www.stat.gov.pl/
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w Ozorkowie od 4 lat związana z LGD „PRYM”. Osoby zatrudnione w biurze LGD posiadają doświadczenie oraz 

niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji LSR. 

 

Zakresy obowiązków oraz wymagania wraz z procedurą naboru na poszczególne stanowiskach pracy zostały zawarte  

w Regulaminie Biura przyjętym uchwałą Zarządu. W ramach organizacji biura przewiduje się utworzenie, w razie 

potrzeby i dostępności środków finansowych, stanowiska specjalisty ds. animacji lokalnej i współpracy. W przypadku 

nie utworzenia stanowiska specjalisty ds. animacji lokalnej i współpracy, zadania przewidziane dla tej osoby zostaną 

powierzone na mocy porozumień zmieniających innym pracownikom biura. Realizacja zadań w zakresie animacji 

lokalnej i współpracy będzie podlegała systematycznym pomiarom w zakresie ilości i jakości oraz będzie oceniana przez 

Zarząd na podstawie rocznych sprawozdań. Na podstawie dokonanej oceny Zarząd przygotuje zalecenia dla Kierownika 

Biura dotyczące potrzeby usprawnienia realizacji tych zadań. Wszyscy pracownicy biura LGD w zakresie  obowiązków 

mają wpisane doradztwo, czyli informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy, 

kryteriach wyboru i oceny operacji, udostępnianie aktów prawnych oraz wniosków o przyznanie pomocy wraz  

z instrukcjami, świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu. Jakość świadczonego 

doradztwa będzie oceniana na podstawie kart - ankiet wypełnianych bezpośrednio w biurze lub poprzez stronę 

internetową, aby oceny mogły dokonać również te osoby, którym udzielono doradztwa telefonicznego. Oceny 

efektywności świadczonego doradztwa przez LGD corocznie dokonuje Zarząd. Badanie ankietowe poprzez karty 

doradztwa zbada: przydatność przekazanych wiedzy i umiejętności, możliwość ich zastosowania; wiedzę doradcy 

i umiejętności jej przekazywania; udzielanie przez doradcę wyczerpujących odpowiedzi na pytania; korzyści, jakie 

przyniosło uczestnictwo w sesjach doradczych uczestnikowi. Karta zawiera również informacje dotyczące: tematu 

usługi doradczej, danych doradcy, miejsca i terminu sesji doradczej oraz płci uczestnika.  

 

Rysunek nr 2. Schemat organizacyjny biura RLGD „Z Ikrą” 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

 

Członkowie LGD posiadają bogate doświadczenie w realizacji operacji spójnych z  LSR m.in.: 

- Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” realizowała LSR dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, 

Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz w latach 2009-2015, w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, 

nabywania umiejętności i aktywizacji wydawała: gazetę Do Rzeczy”, przewodniki i mapy turystyczne, kalendarze 

promocyjne, organizowała: stoiska promocyjne podczas wydarzeń lokalnych i regionalnych i międzynarodowych, 

konferencje, warsztaty, seminaria, wyjazdy studyjne dla lokalnych liderów; doświadczona LGD „PRYM” zamierza 

kontynuować swoją politykę w okresie 2015-2022; 

- gmina Aleksandrów Łódzki wybudowała boisko rekreacyjne z oświetleniem hybrydowym w Rąbieniu,  

- gmina Dalików promowała lokalną twórczość poprzez nagranie płyty i doposażenie Orkiestry OSP w Dalikowie, 

- gmina Lutomiersk wybudowała kort tenisowy w Lutomiersku, wyremontowała świetlicę wiejską w Malanowie, 

- gmina Parzęczew doposażyła świetlicę w Parzęczewie, zagospodarowała przestrzeń publiczną w Kowalewicach, 

- gmina Pęczniew zorganizowała imprezę kultywującą tradycje regionalne „Święto Plonów”, zmodernizowała  

  plac rekreacyjny w Drużbinie, 

- gmina Poddębice utworzyła Publiczne Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie oraz wyposażyła Centrum  

 Turystyki i Rekreacji w Byczynie,  

- gmina Świnice Warckie wybudowała park rekreacyjno – rehabilitacyjny w Świnicach Warckich,  

- gmina Uniejów wybudowała place zabaw w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie  

- gmina Wartkowice wykonała interaktywną mapę gminy Wartkowice, nagrała płytę z Zespołem „Polesianki”,  

  przeprowadziła prace rewitalizacyjne zabytkowym kompleksie Pałacowo - Parkowym w Starym Gostkowie,  

- gmina Zgierz zorganizowała rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko pn. „Wrześniowa historia gminy Zgierz”,  

- Stowarzyszenie Wiejski Ośrodek Kultury w Śniatowej zmodernizował i doposażył swoją siedzibę, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu Górnym utworzyła miejsce rekreacji i wypoczynku w swojej miejscowości, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowie zagospodarowała terenu wokół Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej, 

- Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” ze Świnic Warckich wydało album z okazji 600-lecia Stemplewa i 30-lecia  

  Stowarzyszenia, zorganizowało koncerty oraz zakupiło stroje dla zespołu folklorystycznego „Świniczanki”.  

 

Kierownik Biura RLGD „Z Ikrą” 

Specjalista  

ds. wdrażania 

LSR 

Specjalista ds. 

animacji 

lokalnej  

i współpracy 

Specjalista  

ds. obsługi 

Biura 

Radca 

prawny 

Biuro 

rachunkowe 
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Członkowie Zarządu LGD to w większości osoby, które pracowały w Zarządach lub Radzie LGD „PRYM” i LGD 

„Między Wartą a Nerem” lub zawodowo zajmują się projektami unijnymi, co pozwoli na sprawne wdrażanie nowej 

LSR. Wśród członków Zarządu są osoby z wykształceniem wyższym rolniczym i rybackim. Doświadczenie i wiedza, 

którą członkowie, Zarząd oraz pracownicy biura zdobyli podczas wdrażania LSR 2009-2015 pozwoli w przyszłości na 

efektywne wdrażanie celów i przedsięwzięć, a pozyskane przez LGD wsparcie finansowe w ramach PO RYBY na lata 

2014-2020 umożliwi kontynuowanie rozpoczętych prac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz uaktywnienie na tym 

polu lokalnych beneficjentów.  
 

W celu podniesienia wiedzy i kompetencji członków Rady, Zarządu i pracowników biura LGD opracowano program 

szkoleń, który obejmuje: 
 

1. Szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, w tym ewentualnej obsługi Generatora 

Wniosków – 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Zarządu LGD, zakończone testem sprawdzającym; 

2. Szkolenie z zakresu oceny wniosków, w tym ewentualnie za pomocą Generatora – 8 godzinne, dla pracowników 

biura, członków Rady LGD, zakończone testem sprawdzającym; 

3. Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania – 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Rady LGD, 

zakończone testem sprawdzającym; 

4. Procedury przyjmowania wniosków grantowych, dokonywania oceny formalnej i merytorycznej, podpisywanie 

umowy – 16 godzinne, dla pracowników biura, członków Zarządu LGD, zakończone testem sprawdzającym; 

5. Procedury wypłaty środków oraz kontroli dla projektów grantowych – 16 godzinne, dla pracowników biura, 

członków Zarządu LGD, zakończone testem sprawdzającym; 

6. Zasady ewaluacji i monitoringu LSR – 8 godzinne, dla pracowników biura, członków Zarządu LGD, zakończone 

testem sprawdzającym. 
 

3.2 Reprezentatywność LGD: Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli 

sektora społecznego, gospodarczego rybackiego i publicznego, jak również dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W LGD znajdują się mieszkańcy jako przedstawiciele wszystkich mieszkańców 

gmin objętych LSR. Członkowie zostali przyjęci w oparciu o deklaracje członkowskie i uchwały. Nabycie i utrata 

członkostwa są regulowane przez statut LGD. Sektor społeczno-gospodarczy, w tym rybacki stanowi 78% członków 

LGD. Na dzień 14.12.2015r. LGD zrzesza 50 członków, w tym: 17 z sektora rybackiego i 20 z sektora społecznego  

i mieszkańców. LGD zakłada możliwość rozszerzenia składu poprzez przyjęcie nowych członków. Właściwa struktura 

LGD pozwala m.in. na inicjowanie działań na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy. Szeroka 

reprezentacja sektora gospodarczego daje pewną szansę na tworzenie nowych miejsc pracy, co jest jednym z celów LSR. 

Znaczna liczba członków publicznych i społecznych umożliwia przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu 

społecznemu i pozwala na podejmowanie działań z zakresu ekonomii społecznej i usług społecznych świadczonych  

w interesie ogólnym. LGD zmierzy się z wyzwaniami poprzez stworzenie mieszkańcom, w tym osobom z grup 

defaworyzowanych szansy na podejmowanie oddolnych inicjatyw.  
 

Skład naszej LGD jest reprezentatywny dla lokalnej społeczności i uwzględnia przedstawicieli grup docelowych 

przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w LSR: 

- sektor gospodarczy rybacki: rybacy rolnicy, przedsiębiorcy z branży rybnej: sprzedaż hurtowa i detaliczna ryb, grupy 

docelowe przedsięwzięć: Od ikry do kawioru, Promocja obszaru i tradycji rybackich, Inicjatywy edukacyjne z ikrą, 

Aktywizacja i integracja społeczności z ikrą, w tym młodzież i osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni; działania: 

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dotacje na rozwój gospodarstw rybackich i przedsiębiorstw, szkolenia 

dla osób zamierzających podjąć lub rozwijać działalność gospodarczą w sektorze rybackim, publikacja artykułów 

branżowych w gazecie lokalnej i na www.zikra.org.pl, wyjazdy studyjne, konferencje,  

- sektor publiczny: gminy, biblioteki, gminne ośrodki kultury i rekreacji, grupy docelowe przedsięwzięć: Nie ma ikry 

bez wody, Rekreacja i turystyka z ikrą w tle, Promocja obszaru i tradycji rybackich, Inicjatywy edukacyjne  

z ikrą, Aktywizacja i integracja społeczności z ikrą, w tym dzieci i młodzież i osoby powyżej 50 roku życia; działania 

m.in.: budowa siłowni plenerowych, placów zabaw, publikacje, wydarzenia animacyjne np. wyjazdy studyjne, 

szkolenia, warsztaty, konferencje. 

- sektor społeczny, w tym mieszkańcy: osoby bezrobotne, dzieci i młodzież, osoby 50+, grupy docelowe przedsięwzięć: 

Rekreacja i turystyka z ikrą w tle, Promocja obszaru i tradycji rybackich, Inicjatywy edukacyjne z ikrą, Aktywizacja  

i integracja społeczności z ikrą, w tym dzieci i młodzież, osoby powyżej 50 roku życia; działania m.in.: budowa centrów 

informacji turystycznej, scen oraz siłowni plenerowych, ogródków rekreacyjnych, doposażenie zespołów, publikacje, 

wydarzenia animacyjne np. wyjazdy studyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, pikniki i festyny rybackie. 

Ponieważ nasza LSR obejmuje działania na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałanie 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu mamy wśród swoich członków przedstawicieli grup de faworyzowanych.  
 

Działania kierowane w LSR do grup defaworyzowanych to m.in.:  

-  osoby 50+ cel szczegółowy LSR: Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką, działania: 

tworzenie, rozwój, wyposażenie obiektów turystycznych i rekreacyjnych; cel LSR: Propagowanie dobrostanu 

http://www.zikra.org.pl/
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społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury LSR do 2022r., działania: publikacje  

i wydarzenia na obszarze LSR, cel LSR: Zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności na obszarach rybactwa  

i akwakultury, działania realizowane w ramach kosztów bieżących i aktywizacji: wydarzenia animacyjne organizowane 

przez LGD m.in. wyjazdy studyjne, seminaria, konferencje, warsztaty aktywiujące, szkolenia animacyjne, 

- osoby bezrobotne, z uwzględnieniem grupy osób młodych tj. do 34 roku życia - cel LSR:  Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa i akwakultury na obszarze LSR, działania m.in.: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 

dotacje na rozwój gospodarstw rybackich i przedsiębiorstw; cel LSR: Podniesienie kompetencji rybackich mieszkańców 

obszaru LSR, działania realizowane w ramach kosztów bieżących i aktywizacji: szkolenia dla osób zamierzających 

podjąćlub rozwijać działalność gospodarczą w sektorze rybackim, publikacja artykułów branżowych w gazecie lokalnej 

i na stronie internetowej LGD www.zikra.org.pl,  

- dzieci i młodzież - cel LSR: Rozwój  infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką, działania: tworzenie, 

rozwój, wyposażenie obiektów turystycznych i rekreacyjnych, cel LSR: Propagowanie dobrostanu społecznego  

i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury LSR, działania: publikacje i wydarzenia na obszarze 

LSR, doposażenie podmiotów działających w sferze kultury, cel LSR: Aktywizacja i integracja z udziałem osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania realizowane w ramach kosztów bieżących i aktywizacji: wydarzenia 

animacyjne organizowane przez LGD. m.in. wyjazdy studyjne, warsztaty aktywiujące, szkolenia animacyjne, 

 
Już obecnie LGD jest animatorem przedsiębiorczości społecznej na terenie swojego działania. Planujemy stworzenie 

Forum Partnerstw Lokalnych w celu promowania idei partnerstwa, wspierania współpracy pomiędzy partnerstwami 

oraz zbierania i upowszechniania wiedzy o lokalnych partnerstwach. Zamierzamy współpracować z ośrodkami wsparcia 

ekonomii społecznej oferującymi usługi animacji lokalnej, inkubacji podmiotów ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych oraz w miarę możliwości w obszarze wsparcia „biznesowego” dla firm społecznych. 

Fundacja „PRYM”, która jest członkiem założycielem RLGD „Z Ikrą” podejmowała już w latach 2007-2013 działania 

z zakresu ekonomii społecznej poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem OPUS, Firmą PL EUROPA, Instytutem 

Europejskim w Łodzi oraz realizację 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Inicjatywy Equal. 

Pracownicy biura LGD udzielają również doradztwa osobom bezrobotnym w zakresie przygotowania wniosków na 

uruchomienie działalności gospodarczej w ramach dotacji przyznawanym przez Powiatowe Urzędy Pracy.  

3.3. Charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym: W Radzie są przedstawiciele trzech 

sektorów: społecznego, gospodarczego rybackiego i publicznego. Sposób powoływania, zmian w składzie oraz 

kompetencje Rady określa statut. Żaden z członków Rady nie może być w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz pracować 

w biurze LGD. Zakazuje się: członkostwa/reprezentacji członka z sektora społeczno-gospodarczego przez osoby 

powiązane służbowo z sektorem publicznym i łączenia przez osoby fizyczne członkostwa LGD z reprezentowaniem w 

niej osób prawnych. Nie dopuszcza się upoważniania osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji. Funkcje 

członków Rady mają być pełnione osobiście tj. w przypadku osób fizycznych przez te osoby, w przypadku osób 

prawnych przez osoby, które na podstawie uchwał właściwych organów lub pełnomocnictw, zarządzeń zostały do tego 

wyznaczone. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków zwyczajnych i obecnie liczy 

11 osób (wykaz w tab. nr 2). 

Tabela nr 2. Skład Rady RLGD „Z Ikrą” 

Lp. Imię i nazwisko Sektor Gmina 

1. Ewa Suchanowska gospodarczy rybacki Aleksandrów Łódzki 

2. Jarosław Witczak gospodarczy rybacki Dalików 

3. Monika Szkudlarek publiczny Konstantynów Łódzki 

4. Renata Bujnowicz publiczny Lutomiersk 

5. Tomasz Kujawiak gospodarczy rybacki Parzęczew 

6. Tomasz Igiel gospodarczy rybacki Pęczniew 

7. Henryk Olejniczak mieszkaniec Poddębice 

8. Agnieszka Dulas społeczny Świnice Warckie 

9. Urszula Łukasik publiczny Uniejów 

10. Beata Witkowska mieszkaniec Wartkowice 

11. Sławomir Wosiecki gospodarczy rybacki Zgierz 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 
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Ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mają więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu 

decyzji przez Radę. Ten parytet musi być zachowany każdorazowo na etapie głosowania nad wyborem konkretnej 

operacji. W biurze będzie prowadzony Rejestr interesów członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru 

powiązań z wnioskodawcami i poszczególnymi projektami. Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru i oceny operacji 

oraz zasady i procedury funkcjonowania Rady są zapisane w Regulaminie Rady oraz Procedurach przyjętych przez 

Walne Zebranie Członków LGD. Dokumenty te zapewniają przejrzystość i bezstronność decyzji podejmowanych przez 

Radę. Do publicznej wiadomości będą podawane protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wyłączeniach 

członków Rady z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy. Zamierza się 

dyscyplinować członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach Rady lub też podczas 

dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób niezgodny z treścią 

kryteriów oceny). Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady na 

posiedzeniach Rady, powoduje złożenie wniosku do Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Rady o odwołanie 

członka z pełnionej funkcji. Członkowie Rady będą zobligowani do uczestnictwa w programie szkoleń w zakresie oceny 

wniosków w celu podniesienia ich wiedzy i kompetencji oraz do weryfikowania w formie testu wiedzy w zakresie 

zapisów LSR. 

3.4 Zasady funkcjonowania LGD regulują następujące wewnętrzne akty prawne: 

1) Statut uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków. Zakres uregulowań jest zgodny z przepisami 

ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o rozwoju lokalnym. Organem nadzoru jest Marszałek Województwa 

Łódzkiego. Walne Zebranie Członków jest organem kompetentnym w zakresie uchwalenia LSR i jej aktualizacji oraz 

określania kryteriów wyboru operacji. Statut określa zasady nabywania i utraty członkostwa w LGD oraz w jej organach. 

Dodatkowym organem stowarzyszenia wskazanym w statucie jest Rada, która jest odpowiedzialna za wybór operacji. 

Statut określa skład i kompetencje Rady oraz zasady reprezentatywności. 

2) Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków; 

regulamin określa zasady: zwoływania, organizacji i protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał. 

3) Regulamin obrad Zarządu uchwalany i aktualizowany przez Zarząd; regulamin określa zasady: zwoływania, 

organizacji i protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał; 

4) Regulamin obrad Komisji Rewizyjnej uchwalany i aktualizowany przez Komisję Rewizyjną; regulamin określa 

zasady: zwoływania, organizacji, protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał, prowadzenia działań kontrolnych,  

5) Regulamin obrad Rady uchwalany i aktualizowany przez Walne Zebranie Członków. Regulamin określa zasady: 

zwoływania, organizacji i protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał; 

6) Regulamin Biura LGD uchwalany i aktualizowany przez Zarząd LGD; regulamin określa zasady: zatrudniania,  

 wynagradzania pracowników, uprawnienia kierownika biura, zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji 

LGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych, opis oceny efektywności 

świadczonego przez pracowników biura doradztwa;  

7) Polityka rachunkowości uchwalana i aktualizowana przez Zarząd; zawiera ogólne zasady: prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, metody i terminy inwentaryzacji składników majątku; 

8) Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” uchwalane i aktualizowane 

przez Walne Zebranie Członków; procedury określają szczegółowo: tryb naborów, zasady wyboru operacji i oceny 

według lokalnych kryteriów, rozwiązania dotyczące sposobu wyłączenia członka z oceny operacji; 

9) Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania 

grantów, monitorowania i kontroli uchwalane i aktualizowane przez Walne Zebranie Członków; procedury określają 

szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru i oceny grantobiorców według lokalnych kryteriów, 

rozwiązania dotyczące sposobu wyłączenia członka z oceny operacji, monitorowanie i kontrolę grantobiorców. 

 

Rozdział II. Partycypacyjny charakter LSR. 

Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(RLKS). Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,  

a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach. W dokumencie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce” czytamy, że „RLKS powinno 

wykształcać w społecznościach i lokalnych samorządach umiejętności porozumiewania się, wyrażania swoich opinii, 

ale także współodpowiedzialności za swój własny rozwój. Ta zdolność byłaby w istocie jednym z najważniejszych, 
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długofalowych rezultatów RLKS”. Można przyjąć założenie, że wobec uzupełniającego charakteru LSR w stosunku do 

strategicznych, prorozwojowych działań samorządów, to właśnie zaangażowanie mieszkańców oraz wykształcenie 

nawyku współpracy mieszkańców, indywidualnie bądź przez organizacje społeczne, samorządów i lokalnego biznesu 

w realizacji działań dla wspólnego dobra stanowią największą, choć niematerialną, korzyść z realizacji LSR.  

Partycypacyjny charakter LSR zakładał zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie strategii na każdym 

etapie jej tworzenia. Podział zadań w początkowym okresie prac pozwolił dotrzeć z informacją o przygotowaniu LSR  

i możliwości włączenia się w jej przygotowanie do szerokiego kręgu zainteresowanych, dzięki czemu dokument ma 

partycypacyjny charakter uwzględniający interesy mieszkańców, co potwierdzają dokumenty wskazane w tabeli nr 6. 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014–2020 zakłada, iż strategia „powinna być dokumentem 

wypracowanym nie dla lokalnej społeczności, co przy jej aktywnym udziale". Wg koncepcji RLKS prace nad LSR 

prowadzone były z uwzględnieniem: zintegrowanego podejścia oddolnego, możliwości i potencjału społeczności oraz 

budowania poczucia własności społeczności. LSR wypracowano metodą partycypacyjno-ekspercką, która zakłada 

współpracę ekspertów ze społecznością lokalną na każdym etapie budowy strategii, a polega na tym, że: a) część prac 

wykonywano w wersji uczestniczącej (partycypacyjnej) z udziałem władz samorządowych, sektora gospodarczego 

rybackiego, organizacji pozarządowych i mieszkańców z obszaru LGD, b) część prac wykonali eksperci, wykorzystując 

dane także pozyskane od społeczności lokalnych, c) wyniki prac udostępniono i skonsultowano z przedstawicielami 

wszystkich sektorów z obszaru LGD. W związku z powyższym o kształcie LSR stanowili: rybacy, burmistrzowie, 

wójtowie, pracownicy urzędów, instytucji kultury, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji 

lokalnych, przedsiębiorcy, i innych grup interesów, inne osoby o wysokiej aktywności i pozycji społecznej tzw. lokalne 

autorytety, lokalni liderzy, którzy zgłosili chęć włączenia się do pracy nad LSR oraz eksperci zewnętrzni. Oddolny 

charakter procesu budowy LSR obrazują informacje zawarte w tabeli nr 5. 

Dla angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji LSR zostaną wykorzystane następujące metody: 

1. podczas monitorowania i oceny realizacji strategii: komunikacja twarzą w twarz, konsultacje telefoniczne,  

    mailowe, spotkania konsultacyjne, badania ewaluacyjne; wszystkie grupy docelowe; 

2. podczas aktualizacji strategii: konsultacje tel., mailowe, spotkania deliberatywne; wszystkie grupy docelowe; 

3. podczas opracowania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru: konsultacje telefoniczne, mailowe, spotkania  

    deliberatywne; wszystkie grupy docelowe. 

LGD planuje wspierać słabszych członków społeczności w procesie rozwoju lokalnego poprzez analizę sytuacji 

lokalnej, identyfikację i rozwój potencjalnych projektów, stymulowanie potencjalnych beneficjentów oraz pomoc 

lokalnym koordynatorom projektów w rozwijaniu własnych pomysłów w projekty kwalifikujące się do wsparcia 

finansowego – głównie poprzez świadczenie bieżącego bezpłatnego profesjonalnego doradztwa. 

Dla animacji społeczności lokalnej zostały wykorzystane następujące metody: otwarte spotkania konsultacyjne, 

warsztaty strategiczne, warsztaty deliberatywne, narady obywatelskie, komunikacja twarzą w twarz. Podczas narad 

obywatelskich Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR oraz posiedzeń organów LGD dokonano analizy przyjęcia 

bądź odrzucenia wniosków z konsultacji.  

Szczególną uwagę zwracano na angażowanie grup defaworyzowanych poprzez: wywieszanie plakatów i wykładanie 

ulotek, ankiet w Powiatowych Urzędach Pracy i Punktach Obsługi Bezrobotnych, Miejskich i Gminnych Ośrodkach 

Pomocy Społecznej, szkołach, Urzędach Gmin, Ośrodkach Kultury, Ośrodkach Zdrowia, umieszczanie informacji 

w Internecie, szczególnie na portalach społecznościowych i www.zikra.org.pl oraz artykuły w gazecie „Do Rzeczy”. 

 

Rozdział III. Diagnoza – opis obszaru i ludności. 

Diagnozę stanu istniejącego LGD opracowano na podstawie danych w dostępnych bazach GUS, CEIDG, Powiatowych 

Urzędów Pracy, dokumentów strategicznych województwa łódzkiego, powiatu pabianickiego, poddębickiego, 

zgierskiego i łęczyckiego. Analizie poddano też informacje zawarte w strategiach gminnych oraz dostępne na stronach 

internetowych gmin oraz instytucji i stowarzyszeń działających na obszarze LGD. Identyfikację problemów opracowano 

z uwzględnieniem wniosków z wykonanych badań i analiz. 

 

 

 

http://www.zikra.org.pl/
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Tabela nr 3. Proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”. 
 

1. Powołanie Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR. 

Zanim przystąpiono do pracy ze społecznością lokalną, przeprowadzono analizę i zidentyfikowano liderów tej 

społeczności, których zaproszono do zaangażowania się w prace zespołu planowania strategicznego. Zawiązano 

Grupę Inicjatywną ds. opracowania LSR złożoną z: przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i rybackiego 

oraz mieszkańców, członków Zarządu i pracowników biura. Członkowie Grupy Inicjatywnej dokonali oceny wiedzy 

i umiejętności zespołu w zakresie LSR oraz wyznaczyli zadania za które przejmą oni odpowiedzialność  

i wspólnie dobrali najtrafniejsze metody współpracy.  
 

Zadania Grupy Inicjatywnej obejmowały: 

- opracowanie planu komunikacji między członkami zespołu oraz metod informacji i konsultacji społecznych, 

- wypracowanie podstawowych założeń do LSR, które poddane zostały szerokim konsultacjom społecznym, 

- odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji, 

- formułowanie wstępnych celów oraz szacowanie wskaźników LSR, 

- wypracowanie procedur funkcjonowania biura i procedur naboru wniosków, w tym propozycji kryteriów wyboru, 

- identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych, 

- wypracowanie założeń planu komunikacji zapewniającego szerokie uczestnictwo mieszkańców w tworzeniu LSR. 

2. Gromadzenie dokumentacji planistycznej z poziomu gmin, powiatów i województwa, kraju. 

Zostały zgromadzone i przeanalizowane dokumenty planistyczne wskazane w rozdziale X. Zintegrowanie LSR.  

3. Przeanalizowanie i uwzględnienie wyników badań własnych i ewaluacji. 

LGD uwzględniła wyniki badań własnych i ewaluacji zebrane i zapisane w:  

1) corocznych raportach ewaluacyjnych z wdrażania LSR LGD „PRYM” w latach 2009-2014 (6 raportów) – jako 

członka założyciela RLGD „Z Ikrą”,  

2) raporcie z badania obszaru objętego LSR realizowanego od lutego do maja 2015 roku w zakresie priorytetów 

wsparcia w okresie 2014-2020. 

4. Opracowanie partycypacyjnych metod konsultacji społecznych 

Wybrane przez LGD metody opisuje tabela nr 4. Wykorzystano cztery partycypacyjne grupy metod konsultacji na 

każdym kluczowym etapie prac, co zostało szczegółowo opisane w tabeli nr 5. Niezwykle wydajnym źródłem 

informacji o potrzebach, problemach i aspiracjach mieszkańców obszaru tworzonej LSR były ankiety wypełniane  

podczas spotkań przez ich uczestników oraz przez wszystkich chętnych mieszkańców na stronie internetowej LGD. 

Z ankiet wyłoniła się lista spraw, które mieszkańcy uważają za warte realizacji. Są to kwestie ogólne jak promocja 

regionu, produktów regionalnych czy zagospodarowanie  terenów, ale nierzadko bardzo konkretne propozycje, wśród 

których powtarzały się: tworzenie integracyjnych miejsc spotkań dla mieszkańców, w tym: budowa, przebudowa  

i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wydawanie 

publikacji o obszarze rybackim i akwakultury, doposażenie zespołów, warsztaty. Wnioski zostały przeanalizowane 

i znajdą odzwierciedlenie w przedsięwzięciach zaplanowanych w ramach dostępnego budżetu LSR. 

5. Opracowanie projektu LSR.  

Strategia nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny, lecz samodzielnie przez Grupę Inicjatywną ds. LSR. 

Wykorzystane zostały wszystkie informacje zebrane na podstawie dokumentów planistycznych, danych 

statystycznych i innych dostępnych źródeł. Uwzględniono wyniki badań i sondaży, wykorzystano dane z konsultacji 

społecznych. Dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji. Zdefiniowano grupy docelowe, 

w tym grupy defaworyzowane, określono plan komunikacji z tymi grupami. Wskazano docelowe efekty działań 

komunikacyjnych i określono sposób dotarcia do grupy. Wyniki analizy SWOT określono przy użyciu narzędzi 

statystycznych, wybrano odpowiedzi powtarzające się najczęściej z jednoczesnym uwzględnieniem tego typu danych 

zawartych w dokumentach planistycznych gmin, w tym przypadku zastosowano preferencje adekwatne do liczby 

mieszkańców obszaru LSR. 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD
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Tabela nr 4. Opis zastosowanych metod partycypacyjnych wraz z uzasadnieniem ich wyboru  Dokumenty potwierdzające  

komunikacja twarzą w twarz: możliwości, jakie daje osobista komunikacja nigdy nie były tak ważne jak teraz, kiedy poczta 

elektroniczna, natychmiastowe przesyłanie wiadomości, telekonferencje stały się wszechobecne; u podstaw wyboru tej 

metody było założenie, że podstawową wartością w budowaniu potencjału LGD jest zaufanie, ale żeby sobie zaufać, najpierw 

trzeba się poznać i polubić, a dopiero potem można wspólnie wypracowywać kierunki rozwoju i formułować zapisy LSR 
doceniamy cyfrową rzeczywistość, ale nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz i uścisku dłoni; 

- lista lokalnych liderów, którym  

  osobiście przekazywano zaproszenia  

  do udziału w poszczególnych etapach  

  prac nad LSR  

narady obywatelskie: spotkania wykonawczego zespołu projektowego czyli Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR; 

uzasadnieniem wyboru tej metody było zagwarantowanie dużego wpływu społeczności lokalnej w wypracowanie rozwiązań 

dotyczących wdrażania podejścia Leader na obszarze LGD poprzez opracowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju; 

- listy obecności,  

- protokoły 

otwarte spotkania konsultacyjne: odbyło się 5 spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyło łącznie ponad 120 osób; 

dyskusje były bardzo owocne, uczestniczyły w nich bowiem w większości osoby mające pomysły na działalność  

i zainteresowane konkretnymi rozwiązaniami; prowadząca spotkanie Prezes Zarządu LGD przedstawiała: podstawowe 

informacje na temat PO RYBY 2014-2020, zakres LSR, cele i zasady analizy SWOT obszaru LGD, wstępne założenia i cele 

LSR; obecni na spotkaniach członkowie Grupy Inicjatywnej ds. LSR odpowiadali na szczegółowe pytania uczestników 

zebrania, jak również inicjowali dyskusję; uzasadnieniem wyboru było ułatwienie dostępu mieszkańcom do bezpośredniego 

kontaktu z członkami Zarządu, pracownikami Biura LGD oraz członkami Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR; 

- listy obecności,   

- protokoły,  

- dokumentacja fotograficzna 

wysłuchania publiczne: podczas konferencji „Małe projekty – wielkie korzyści” w dniu 10.06.2015r. w Leźnicy Wielkiej, 

podczas Sesji i Komisji Rad Gmin w: Konstantynowie Łódzkim, w Aleksandrowie Łódzkim, Dalikowie, Parzęczewie, 

Zgierzu, Wartkowicach, Świnicach Warckich; informacji wysłuchało ponad 320 osób; metoda standardowo wykorzystywana  

w funkcjonowaniu LGD; 

- listy obecności,  

- protokoły z Sesji i Komisji Rad Gmin, 

- dokumentacja fotograficzna  

warsztaty strategiczne: przeprowadzono 5 spotkań warsztatowych z lokalnymi liderami polegające na wypracowaniu 

konkretnych elementów LSR; metoda standardowo wykorzystywana w funkcjonowaniu LGD; 

- lista obecności, protokół,  

- dokumentacja fotograficzna 

debata publiczna nad projektem LSR: niezwykle skuteczna metoda w formie: dyżurów konsultacyjnych w Biurze LGD 

oraz poprzez uwagi i opnie na piśmie mailowo lub listownie; metoda standardowo wykorzystywana w LGD; 

- wydruki z poczty elektronicznej, 

- pisma dot. LSR 

informacje na stronie internetowej, e-konsultacje: na stronie internetowej www.zikra.org.pl, funkcjonowała zakładka 

„Razem budujmy LSR na lata 2015-2022”; za jej pośrednictwem mieszkańcy obszaru byli informowani o przebiegu prac oraz 

mieli możliwość zgłaszania uwag, propozycji i ocen; w trakcie spotkań i warsztatów uczestnicy, którzy udostępnili swoje 

adresy e-mail, zostali włączeni do listy mailingowej, która została wykorzystywana do informowania o pracach przy budowie 

LSR; metoda wykorzystująca nowoczesne rozwiązania, standardowo wykorzystywana w funkcjonowaniu LGD; 

- wydruk ze strony internetowej    

  www.lgdprym.pl,  

- elektroniczny formularz zgłaszania uwag 

http://www.zikra.org.pl/
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Źródło: Opracowanie własne LGD 

informacje medialne: zorganizowano 4 konferencje prasowe dla dziennikarzy społecznych gazety lokalnej „Do Rzeczy” 

wydawanej w nakładzie 7 tys. egz., udzielono wywiadu dla Telewizji Aleksandrów oraz uczestniczono w programie „Dzień 

dobry w sobotę” w TVP1; uzasadnieniem wyboru tej metody była duża oglądalność audycji oraz niskie koszty; 

- artykuły w gazecie „Do Rzeczy”, 

- udział w programie w TV Aleksandrów, 

- udział w programie w TVP1 

plakaty, ulotki: materiały informacyjne służące do umieszczania w stałych, publicznych, łatwo dostępnych miejscach 

(rozklejane, umieszczane w witrynach) oraz rozdawane mieszkańcom podczas imprez, wydarzeń, spotkań, warsztatów; 

- wydruki plakatów, ulotek,  

- dokumentacja fotograficzna 

warsztaty deliberatywne (scenariuszowe): przeprowadzono 5 warsztatów moderowanych przez pracowników naukowych 

oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Socjologii Wsi pod kierunkiem dr Andrzeja Pilichowskiego w dniach: 20, 

22, 27.04.2015r; warsztaty dotyczyły: 1) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

2) rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenia kompetencji osób z obszaru LGD, w szczególności osób związanych z 

sektorem rybackim, 3) kultywowania dziedzictwa lokalnego, 4) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej, 5) rozwoju produktów lokalnych i lokalnych 

rynków zbytu oraz dywersyfikacji źródeł dochodu, w tym w sektorze rybackim; uczestniczyło ponad 150 osób; uzasadnieniem 

wyboru tej metody było duże zaangażowanie mieszkańców do dyskusji oraz współpracy z ekspertami z UŁ;   

- listy obecności,  

- protokoły,  

- dokumentacja fotograficzna 

badanie ewaluacyjne: badanie ewaluacyjne przeprowadził ekspert zewnętrzny dr Leszek Leśniak; dotyczyło ono poglądów 

mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze nt. najważniejszych problemów oraz głównych 

kierunków rozwoju obszaru LGD; w badaniu wzięło udział 130 osób; uzasadnieniem wyboru tej metody była  konieczność 

zinwentaryzowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnej; 

- raport z badań, 

- formularz inwentaryzacyjny 

badanie sondażowe: przeprowadzono 3 sondaże społeczne, w których wykorzystano: ankiety sondażowe dot. analizy SWOT, 

ankiety potrzeb – fiszki projektowe, ankiety dot. planu komunikacji; uzasadnieniem dla wyboru tej metody było włączenie 

mieszkańców w debatę nad ważnymi kwestiami rozwojowymi obszaru i niskie koszty; 

- raporty z sondaży, 

- ankiety sondażowe, 

- fiszki projektowe 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK): funkcjonował od maja 2015r. w Parzęczewie przy ulicy Ozorkowskiej 3; punkt 

był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00; PIK umożliwiał lokalnej społeczności kontakt z Grupą 

Inicjatywną opracowującą LSR; dysponował łączem telefonicznym i adresem e-mail; za pośrednictwem PIK przedstawiciele 

lokalnej społeczności, na każdym etapie prac, mogli na bieżąco zapoznawać się z opracowaniami dot. LSR, wnosić uwagi 

oraz zgłaszać pomysły; zorganizowano 3 plenerowe PIKi podczas: II Uniejowskiego Festiwalu Smaków 05.09.2015r., 

Festiwalu Sztuk Różnych w Aleksandrowie Łódzkim 20.09.2015r. oraz XXII Dni Ziemniaka w Świnicach Warckich w dniu 

27.09.2015r., metoda partycypacyjna standardowo wykorzystywana w funkcjonowaniu LGD;  

- umowy o pracę, 

- opłaty za media i lokal biurowy, 

- dokumentacja fotograficzna, 

- reportaż w Telewizji   

  Aleksandrów oraz TVP3 Łódź 

konsultacje eksperckie: LSR wypracowano metodą partycypacyjno-ekspercką, w której równoważne jest doświadczenie 

ekspertów oraz wiedza i potencjał społeczności lokalnych; ekspertami byli: dr Leszek Leśniak główny specjalista w Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz dr Andrzej Pilichowski pracownik naukowy w Instytucie 

Socjologii na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; eksperci wnieśli doświadczenie, którego 

główną zaletą był brak zaangażowania emocjonalnego i spojrzenie na obszar LGD „z zewnątrz” oraz jego niezależna ocena;  

- porozumienie o współpracy z Instytutem   

  Socjologii Wsi Uniwersytetu Łódzkiego,  

- umowa cywilno-prawna 



13 
 

L.p. 

Kluczowe  

etapy budowy 

LSR RLGD „Z Ikrą” 

Tabela nr 5. Opis zastosowanych partycypacyjnych metod wypracowywania LSR na każdym kluczowym etapie prac.   

Metody  

cel 1: Informowanie 

Metody  

cel 2: Konsultowanie 

Metody  

cel 3: Współdecydowanie  

Metody 

cel 4: Współdziałanie 

1. 

Partycypacyjna diagnoza  

i analiza SWOT, 

identyfikacja grup 

docelowych, w tym grup  

defaworyzowanych 

1.1.1. komunikacja twarzą w twarz  

1.1.2. plakat, ulotka 

1.1.3. informacje medialne 

1.1.4. strona internetowa 

1.1.5. wysłuchania publiczne 

1.2.1. warsztaty deliberatywne 

1.2.2. badanie ewaluacyjne 

1.2.3. badanie sondażowe 

1.2.4. PIKi, w tym plenerowe 

1.2.5. e-konsultacje 

1.2.6. konsultacje eksperckie  

1.3.1. warsztaty strategiczne  

1.3.2. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

1.3.3. posiedzenie Zarządu  

          LGD 

1.4.1. narady obywatelskie         

          Grupy Inicjatywnej  

1.4.2. posiedzenie Zarządu  

           LGD 

2. 

Określanie i  ustalanie 

hierarchii celów, 

oszacowanie wskaźników, 

poszukiwanie rozwiązań 

dotyczących realizacji 

LSR, opracowanie budżetu 

i sprawnego planu 

działania  

2.1.1. komunikacja twarzą w twarz 

2.1.2. plakat, ulotka 

2.1.3. strona internetowa  

2.1.4. informacje medialne  

2.1.5. wysłuchania publiczne  

2.2.1. spotkania konsultacyjne  

2.2.2. badanie sondażowe 

2.2.3. e-konsultacje 

2.2.4. PIKi, w tym plenerowe 

2.2.5. konsultacje eksperckie  

2.3.1. warsztaty strategiczne  

2.3.2. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

2.3.3. posiedzenie Zarządu  

          LGD 

2.4.1. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

2.4.2. posiedzenie Zarządu  

           LGD 

3. 

Opracowanie zasad, 

procedur wyboru operacji  

i ustalanie lokalnych 

kryteriów wyboru 

3.1.1. komunikacja twarzą w twarz 

3.1.2. plakat, ulotka 

3.1.3. strona internetowa 

3.1.4. wysłuchania publiczne 

3.2.1. spotkania konsultacyjne  

3.2.2. e-konsultacje 

3.2.3. PIK 

3.2.4. debata publiczna  

3.2.5. konsultacje eksperckie 

3.3.1. warsztaty strategiczne  

3.3.2. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

3.3.3. posiedzenie Zarządu 

          LGD 

3.4.1. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

3.4.2. posiedzenie Zarządu  

           LGD 

4. 

Opracowanie zasad 

ewaluacji i monitorowania 

realizacji LSR oraz jej 

aktualizacji 

4.1.1. komunikacja twarzą w twarz 

4.1.2. plakat, ulotka 

4.1.3. strona internetowa  

4.1.4. wysłuchania publiczne 

4.2.1. spotkania konsultacyjne  

4.2.2. debata publiczna  

4.2.3. e-konsultacje 

4.2.4. PIK 

4.2.5. konsultacje eksperckie  

4.3.1. warsztaty strategiczne  

4.3.2. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

4.3.3. Walne Zebranie  

          LGD 

4.4.1. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

4.4.2. posiedzenie Zarządu  

           LGD 

5. 

Przygotowanie planu 

komunikacyjnego  

w odniesieniu do realizacji 

LSR 

5.1.1. komunikacja twarzą w twarz 

5.1.2. plakat, ulotka 

5.1.3. strona internetowa 

5.1.5. wysłuchania publiczne 

5.2.1. spotkanie konsultacyjne  

5.2.2. badanie sondażowe  

5.2.3. e-konsultacje 

5.2.4. PIK 

5.2.5. konsultacje eksperckie  

5.3.1. warsztaty strategiczne  

5.3.2. narady obywatelskie  

          Grupy Inicjatywnej  

5.3.3. posiedzenie Zarządu          

          LGD 

5.4.1. narady obywatelskie   

          Grupy Inicjatywnej 

 5.4.2. Walne Zebranie  

           LGD 

Źródło: Opracowanie własne LGD.
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1. Opis obszaru LGD.  

1.1. Uwarunkowania przestrzenne: LGD położona jest w centrum Polski, w województwie łódzkim w powiatach: 

łęczyckim, pabianickim, poddębickim i zgierskim. Atutem jest położenie w pobliżu największych aglomeracji 

miejskich: łódzkiej, warszawskiej i poznańskiej. Obszar to 1.396 km2 (bez miasta Aleksandrów Łódzki), co stanowi 

7,66% całkowitej powierzchni województwa. LGD obejmuje 301 sołectw: 49 w gminie Poddębice, 42 w gminie 

Wartkowice, 40 w gminie Zgierz, 31 w gminie Lutomiersk, 30 w gminie Uniejów, 24 w gminie Aleksandrów Łódzki 

(część wiejska), 24 w gminie Parzęczew, 22 w gminie Świnice Warckie, 20 w gminie Pęczniew oraz 19 w gm. Dalików. 
 

Przez obszar LGD  przebiega autostrada A-2  Poznań-Łódź-Warszawa na  odcinkach Dąbie-Wartkowice o dł. 15,9 km, 

Wartkowice–Emilia dł. 26 km, Emilia–Stryków dł. 18k m. Wzdłuż A-2 są węzły autostradowe: Wartkowice, Emilia, 

Piątek, Miejsca Obsługi Podróżnych: dwa w Chrząstowie Wielkim i dwa w Emilii oraz Obwód Utrzymania Autostrady 

w Wartkowicach. Głównymi sieciami komunikacyjnymi istotnymi z punktu widzenia LGD są drogi krajowe nr:  

91 Gdańsk–Łódź-Częstochowa; 72 Rawa Mazowiecka–Łódź–Konin; 71 Stryków-Rzgów oraz drogi wojewódzkie nr: 

702 Zgierz–Kutno; 703 Piątek–Łęczyca–Poddębice; 708 Ozorków-Warszyce–Stryków, 710 Łódź–Lutomiersk–Błaszki, 

469 Uniejów–Wartkowice–Ozorków i 478 Kalisz–Turek-Poddębice. W pobliskim Strykowie przecinają się dwa 

strategiczne szlaki komunikacyjne: autostrada A–2 i autostrada A–1. Przez obszar przebiega 8 km linii tramwajowej nr 

46 relacji Ozorków–Chocianowice, która jest najdłuższą taką linią w Europie (34 km) oraz linia tramwajowa nr 43  

Stoki–Lutomiersk o dł. 24 km. Teren przecinają 3 trasy kolejowe o znaczeniu krajowym i regionalnym (Łódzka Kolej 

Aglomeracyjna). Przystanki kolejowe w Grotnikach i Chociszewie leżą na uczęszczanej trasie z Łodzi do Kutna, 

natomiast w Glinniku i Smardzewie zatrzymują się pociągi jadące z Łodzi do Łowicza. Magistrala Śląsk–Porty, 

znacząca w ruchu towarowym, wiedzie przez gminy Poddębice i Świnice Warckie: przystanek w Stacji Poddębice,                          

w Kłódnej 4 km na zachód od Wartkowic i przystanek w Kraskach w gminie Świnice Warckie. Ze względu na położenie, 

dobre skomunikowanie i dostępność działek budowlanych i rekreacyjnych gminy tworzące LGD są nazywane 

„sypialnią” Łodzi. W roku 2014 powiat zgierski znalazł się w grupie 20 powiatów w Polsce, na terenie którego 

przeprowadzono najwięcej transakcji kupna/sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę. 

2 Zasoby i dziedzictwo lokalne 

LGD leży  na granicy działu wód Wisły i Warty, w krainie rozległych dolin, w dorzeczu trzech rzek: środkowej Warty, 

dolnej i środkowej Bzury oraz dolnego Neru oraz na terenie równoleżnikowo biegnącej Pradoliny Warszawsko  

– Berlińskiej. Nad Wartą położone jest miasto Uniejów, a gmina Świnice Warckie położona jest w widłach rzeki Warty  

i Neru. Ner, największy, prawostronny dopływ Warty, płynie przez gminy Poddębice, Lutomiersk i Wartkowice, 

natomiast Bzura, uchodząca do Wisły, płynie przez teren gminy Parzęczew i Aleksandrów Łódzki. Przez teren LGD 

przepływają rzeki Moszczenica i Linda – dopływy Bzury. Przez teren gminy Pęczniew przepływa rzeka Pichna. Do 

Neru uchodzi Bełdówka oraz Gnida - Zian. Malowniczym elementem krajobrazu jest Zbiornik Jeziorsko na rzece Warcie 

oraz stawy rybne o zróżnicowanej powierzchni. Największe kompleksy tego typu tworzą 24 stawy w Sarnowie w gminie 

Dalików o łącznej powierzchni 180 ha oraz w Bełdowie (150 ha) i Zgniłym Błocie w gminie Aleksandrów Łódzki. 

Zbiornik Jeziorsko to 4 co do wielkości zbiornik zaporowy w Polsce i największy zbiornik wodny w województwie: 

ponad 42 km2 przy maksymalnym napełnieniu. Akwenami mającymi potencjalne znaczenie dla wypoczynku są zalewy 

w Leźnicy Wielkiej i Konstantynowie Łódzkim, do mniejszych należą zbiorniki w Grotnikach i Parzęczewie oraz 

częściowo już zagospodarowane zbiorniki w Byczynie. Znaczne kompleksy stawów rybnych znajdują się w Glinniku, 

Bądkowie, Woli Branickiej, Kowalewicach, Zalewie, Zofiówce i Malanowie. Ponadto bardzo wiele jest stawów rybnych 

o powierzchni do 2 hektarów. 

Obszar LGD charakteryzuje się dużym areałem wodnym i dobrymi warunkami środowiskowymi dla produkcji 

rybackiej. Tereny te są atrakcyjne nie tylko dla rozwoju rybactwa, ale również wędkarstwa komercyjnego  

i amatorskiego. Funkcjonuje tu 8 Kół Wędkarskich zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim, w których działa 

ponad 800 wędkarzy z terenu LGD.  

 

Niekorzystnym zjawiskiem wpływającym na parametry wody oraz zasoby wodne obszaru ale również całego kraju są 

zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, zwłaszcza susze atmosferyczne. W okresie 1951-2006 największe 

susze atmosferyczne w Polsce odnotowano w latach: 1951, 1953, 1954 ,1963, 1964, 1969, 1976, 1982, 1983, 1984, 

1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006. Susze hydrologiczne, gdy przepływy w rzekach i stany  

w stawach spadają poniżej wartości średnich, a także obserwuje się znaczne obniżenie poziomu wód podziemnych, są 

konsekwencją wystąpienia susz atmosferycznych 1. Ostatnia ogromna susza dotknęła nie tylko nasz obszar, ale cały kraj 

latem 2015 roku. 

 

                                                           
1 Andrzej Kędziora, Małgorzata Kępińska-Kasprzak, Piotr Kowalczak, Zbigniew W. Kundzewicz, Antoni T. Miler, Edward Pierzgalski, Tamara 

Tokarczyk, Zagrożenia związane z niedoborem wody, NAUKA 1/2014; Waldemar Mioduszewski, Zjawiska ekstremalne w przyrodzie 

– susze i powodzie w: Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 3p, 2012, Wybrane problemy ochrony 

mokradeł. 
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Tabela 6. Wykaz najważniejszych zbiorników wodnych na terenie LGD. 
 

Gmina Miejscowość Nazwa zbiornika Powierzchnia w ha 

Aleksandrów Łódzki Bełdów Stawy 149,0 

Aleksandrów Łódzki Nowy Adamów Stawy 59,70 

Aleksandrów Łódzki Krzywiec Stawy 18,85 

Aleksandrów Łódzki Zgniłe Błoto Stawy 49,5 

Dalików Sarnów Stawy 180,00 

Konstantynów Łódzki Konstantynów Łódzki Zbiornik retencyjny–Jasieniec 6,3 

Konstantynów Łódzki Srebrna Staw 6,6 

Konstantynów Łódzki Konstantynów Łódzki Staw 9,0 

Konstantynów Łódzki Żabiczki Zbiornik retencyjny–Żabiczki I 1,3 

Konstantynów Łódzki Żabiczki Zbiornik retencyjny–Żabiczki II 1,6 

Lutomiersk Zalew Stawy 24,22 

Lutomiersk Wrząca Staw 2,0 

Lutomiersk Malanów Staw 8,0 

Lutomiersk Zofiówka Staw 15,0 

Lutomiersk Lutomiersk Staw 1,0 

Lutomiersk Orzechów Staw 2,0 

Lutomiersk Puczniew Staw 1,0 

Lutomiersk Franciszków Staw 1,78 

Lutomiersk Prusinowice Staw 0,31 

Lutomiersk Trupianka-Orzechów Staw 5,79 

Lutomiersk Wrząca Staw 0,24 

Lutomiersk Lutomiersk Zbiornik wodny „Don Bosco” 1,44  

Parzęczew Parzęczew Zbiornik wodny 1,58 

Parzęczew Leźnica Wielka Zbiornik wodny 14,49 

Pęczniew - Zbiornik zaporowy Jeziorsko 
min – 1 750,00  

max – 4 230,00 

Pęczniew Pęczniew Stawy 180,00 

Pęczniew Ferdynandów Stawy 4,00 

Poddębice Wylazłów Staw 0,4 

Poddębice Niewiesz Staw 0,3 

Poddębice Byczyna Zbiorniki rekreacyjne 4,7 

Świnice Warckie Zbylczyce Stawy 21,0 

Zgierz Wola Branicka Młyn-stawy 4,6 

Zgierz Bądków Stawy 6,65 

Zgierz Bądków Stawy 5,08 

Zgierz Glinnik Stawy 9,45 
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Zgierz Grotniki Zbiornik wodny 1,45 

Zgierz Ciosny Stawy 2,60 

Zgierz Biała Zbiornik wodny 3,10 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

W okolicach Rogóźna występują znaczne, niezagospodarowane zasoby naturalne w postaci złóż: soli kamiennej                               

o zasobach zbilansowanych ok. 8,6 mld ton, węgla brunatnego ok. 550 mld ton, torfów i błot borowinowych oraz 

kruszyw naturalnych. LGD usytuowana jest w szczecińsko–łódzkim okręgu geotermalnym, gdzie udokumentowano 

możliwość uzyskania 5.800 mln tpu energii cieplnej. Jest najkorzystniejszym obszarem generowania energii 

geotermalnej na Niżu Polskim. Wody geotermalne zostały już zagospodarowane na terenie gmin Poddębice i Uniejów 

m.in. poprzez kompleksy termalne i basenowe zasilane leczniczą solanką termalną. Ciepło wód termalnych zostało 

również wykorzystane do zastąpienia tradycyjnego systemu grzewczego, co pozwoliło na znaczne wyeliminowanie  

zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. Od 2012 roku gmina Uniejów posiada status uzdrowiska.  
 

Tabela 7. Wykaz rzek na terenie LGD. 

Gmina Rzeka 

Aleksandrów Łódzki Bzura, Sokołówka, Bełdówka 

 

 

Dalików Zian, Gnida, Kucina, Bełdówka 

Lutomiersk Ner, Zalewka, Sroczka 

Konstantynów Łódzki Ner, Łódka, Jasieniec 

Parzęczew Bzura, Gnida, Linda, Ziań 

Pęczniew Warta, Pichna, Jadwichna, Urszulinka 

Poddębice Ner 

 Świnice Warckie Ner, Pisia, Kanał Zbylczycki, Kanał Środkowy, Kanał 

Drozdów Uniejów Warta, Pisia 

Wartkowice Ner, Zian, Gnida 

Zgierz Linda, Ciosenka, Bzura, Moszczenica 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

Obszar LGD należy do słabiej zalesionych obszarów kraju. Zalesienie poszczególnych gmin jest bardzo zróżnicowane, 

w gminach Aleksandrów Łódzki i Zgierz przekracza 29% i jest największe, natomiast w gminie Świnice Warckie jest 

niskie i wynosi 7,5%. Dominują lasy mieszane iglasto-liściaste, rozproszone są sosnowe, brzozowe, jaworowe, bukowe, 

lipowe, olchowe oraz dębowe. Znajdują się tu liczne rezerwaty przyrody, w tym: rezerwaty leśne „Dąbrowa Grotnicka”, 

„Grądy nad Lindą”, „Grądy nad Moszczenicą”, „Jodły Oleśnickie”, rezerwat florystyczny „Ciosny”, dwa torfowiska 

„Mianów” i „Torfowisko Rąbień”, rezerwat Jeziorsko, rezerwat Napoleonów, Uroczysko Zieleń i Zieleń II. Ochroną 

przyrody jako pomniki objęto ok. 1300 zabytkowych drzew. Głaz narzutowy w Trupiance, drugi co do wielkości  

w woj. łódzkim, podlega ochronie jako pomnik przyrody nieożywionej. Do rejestru zabytków wpisano kilkanaście 

parków dworskich i podworskich, a szereg innych ujęto w gminnej ewidencji zabytków. Rezerwat przyrody Jeziorsko 

to unikatowy w skali Europy rezerwat ptaków chronionych, ważna ostoja dla migrujących ptaków wodno–błotnych. 

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 stanowią 71 tys. ha, co stanowi zaledwie 3,9% pow. województwa 

łódzkiego. Do obszarów objętych ochroną Natura 2000 włączono: Zbiornik Jeziorsko (gmina Pęczniew), Silne Błota 

oraz Dąbrowę Grotnicką (Zgierz), Pradolinę Warszawsko-Berlińską (Świnice Warckie i Uniejów), Dolinę Środkowej 

Warty (Uniejów). Walory krajobrazowe dorzecza Warty, Neru i Bzury stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki 

pieszej, rowerowej i konnej. Przez LGD przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe  m.in.: w środku Polski,  

im. M. Konopnickiej, Św. Faustyny Kowalskiej, „Łódzka Magistrala Rowerowa”, „Gorące Źródła”, „Po Ziemi 

Poddębickiej” oraz Wojewódzki Szlak Konny im. mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala”. Atrakcją turystyczną obszaru 

jest największe w Polsce prywatne „ZOO Safari” w Borysewie o pow. 15 ha z kilkuset egzotycznymi zwierzętami: lwy, 

wielbłądy i kangury albinosy. Jest tu staw i most prowadzący na wyspę, z której można obserwować ptaki wodne i ryby.  

Warto wykorzystać potencjał turystyczny obszaru dla rozwoju niszowych typów turystyki, tj. religijnej, kulinarnej, 

ornitologicznej, biznesowej czy zdrowotnej. Warto promować turystycznie Św. Faustynę Kowalską, która urodziła się 

i wychowała we wsi Głogowiec w gminie Świnice Warckie i jest jedną z najpopularniejszych świętych w Polsce.  

W rezerwacie przyrody Jeziorsko do chwili obecnej stwierdzono występowanie ok. 250 gatunków ptaków, w tym 150 

gatunków lęgowych. Ze względu na gnieżdżenie się tu ginących gatunków ptaków m.in. bociana czarnego, gęsi gęgawy, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_czarny
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99gawa
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mewy małej, mewy srebrzystej, batalionów, kaczek: krzyżówki, płaskonosej, czernicy, głowienki, perkozów jest to 

znakomite miejsce do uprawiania turystyki ornitologicznej. Uzdrowisko Uniejów i Poddębickie Centrum Zdrowia są już 

doskonale wykorzystywane jako baza turystyki zdrowotnej, sanatoryjnej i biznesowej. 

Historycznie teren LGD należał do Ziemi Łęczycko – Sieradzkiej. Tutejszy folklor i swoiste elementy plastyczne 

stanowią o odrębności kultury ludowej tego obszaru. Muzykę i kulturę tego regionu do dziś kultywują liczne kapele 

oraz zespoły pieśni i tańca działające na tym terenie. Do ważnych elementów lokalnego dziedzictwa należy działalność 

licznych orkiestr dętych funkcjonujących głównie przy ochotniczych strażach pożarnych. Działalność tych zespołów 

jest promowana podczas cyklicznych imprez kulturalnych i obrzędowych, jako bogaty zasób kulturowy obszaru. Do  

atrakcji turystycznych możemy zaliczyć również: prywatną Galerię Pana Aleksego Matczaka w Idzikowicach, 

Tramwajową Linię Turystyczną kursującą corocznie w wakacyjne niedziele i święta trasą Linii „43” czy obchody 

Bożego Ciała w Spycimierzu, będące imprezą unikatową w skali kraju. 

Możemy pochwalić się bogactwem zabytków. Są to kościoły: kościół drewniany w Giecznie p.w. Wszystkich Świętych, 

modrzewiowy kościół cmentarny p.w. Św. Rocha w Parzęczewie, kościół parafialny pw. Narodzenia N.P. Marii oraz 

św. Piotra i Pawła w Mikołajewicach, kościół p.w. św. Mikołaja w Kałowie, kościół pw. Wszystkich Świętych  

w Bełdowie, zamki, pałace i dwory: zamek w Uniejowie, renesansowy pałac w Poddębicach, zespół Pałacowo  

- Parkowy w Starym Gostkowie, zespół Dworsko-Parkowy w Bronowie, zespół dworski w Parskach, kaplice: cmentarna 

w Dalikowie, grobowa rodziny Wężyków w Bełdowie czy zabytkowe cmentarze. Niestety duża część tych obiektów, 

głównie dworów i parków podworskich, jest bardzo zaniedbana, a czasami wręcz nawet zrujnowana. Natomiast obiekty, 

które są w dobrym stanie technicznym bardzo często nie są udostępniane zwiedzającym np. ze względu na własność 

prywatną lub osoby zarządzające np. proboszczowie nie są zainteresowani oprowadzaniem turystów. 

Trend wzrastającego zainteresowania wypoczynkiem w środowisku wiejskim m.in. turystyką weekendową, aktywną, 

wędkarską czy kajakową (wszystkie te formy wypoczynku dzięki już istniejącemu zapleczu np. wytyczonym 

szlakom questowym, kajakowym i rowerowym czy miejscom, gdzie można wędkować czy spróbować tradycyjnie 

wędzonych ryb oraz potencjałowi, który należy wykorzystać mogą być uprawiane na terenie LGD) oraz moda na 

Polskę są ważną szansą dla rozwoju obszaru LSR. Również Program „Turystycznego zagospodarowania rzeki Warty  

i Zbiornika Jeziorsko”, który zakłada budowę 8 km szlaku rowerowo-pieszego wzdłuż rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko 

czy zagospodarowanie turystyczne miejscowości Wylazłów (port jachtowy, kąpieliska, parking, pole kampingowego, 

amfiteatr, wypożyczalnia sprzętu turystycznego oraz budowa wyciągu nart wodnych) jest szansą dla gmin partnerskich. 

Zagrożeniem dla atrakcyjności turystycznej obszaru jest dynamiczna urbanizacja terenów wiejskich. Rośnie liczba 

domów całorocznych i letniskowych, zmniejsza się powierzchnia działek. Z poglądem takim zgodzili się również 

uczestnicy warsztatów strategicznych w ramach konsultacji LSR. Przy rekreacyjnym zagospodarowaniu zbiorników 

wodnych, głównie Zbiornika Jeziorsko, ważną przeszkodę stanowią ograniczenia systemowe - z jednej strony objęcie 

przyrody tych terenów ochroną  prawną jest korzystne dla osób uprawiających turystykę ornitologiczną, z drugiej zaś 

ogranicza to możliwości inwestowania w inne formy wypoczynku np. sporty motorowodne. Również fakt, iż Zbiornik 

Jeziorsko jest zarządzany przez podmiot zewnętrzny jest uznawany za zagrożenie dla rozwoju obszaru. Na przeszkodzie 

kompleksowym inwestycjom, które mogłyby być realizowane przez samorządy stoi również własność prywatna 

gruntów przy zbiorniku i brak zgody właścicieli na ich sprzedaż bądź brak środków na ich wykupienie. 

1.3. Infrastruktura lokalna  

Przez gminy partnerskie przebiegają drogi publiczne zarówno krajowe, jak i wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz 

drogi, które nie posiadają statusu dróg publicznych. Drogi gminne są utwardzone w poszczególnych gminach na bardzo 

różnym poziomie od 11,5% do nawet 65%. Średnio dla wszystkich gmin partnerskich drogi asfaltowe stanowią                           

ok. 52% całkowitej długości dróg gminnych. Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców LGD  

wiosną 2015 r. wynika, że 20,25% mieszkańców oczekuje realizacji inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg, 

chodników i parkingów. Dużą szansą na poprawę stanu technicznego istniejącej sieci dróg stanowi możliwość 

pozyskania przez samorządy dotacji unijnych m. in. w ramach PROW na lata 2014-2020.  

Z sieci wodociągowej korzysta średnio 82% mieszkańców LGD, natomiast z sieci kanalizacyjnej ok. 23%. Brak jest 

kompleksowych inwestycji w OZE w zakresie fotowoltaiki, paneli słonecznych i pomp ciepła. Główne zanieczyszczenia 

na obszarze LSR to zanieczyszczenia wód powierzchniowych (wynikające z wysokiej dysproporcji między stopniem 

rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), odpady komunalne i dzikie wysypiska. Inwestycje w infrastrukturę 

wodno-ściekową na poziomie lokalnym i regionalnym, które będą realizowane przez samorządy (także przy uzyskaniu 

wsparcia unijnego) przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Emisja komunikacyjna oraz hałas 

stanowią największe zagrożenie dla obszarów położonych w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu oraz autostrady 

A–2. Niespójna polityka ochrony środowiska a także niska świadomość ekologiczna (w tym znaczenia wody dla obszaru 

LSR) oraz negatywne zachowania części ludności wpływające na stan środowiska naturalnego (np. spalanie plastiku) 

zostały uznane przez uczestników procesu konsultacji LSR za kluczowe zagrożeń obszaru LGD. Stawy karpiowe  

ze względu na wielowiekową tradycję ich prowadzenia wpisały się w krajobraz obszaru. Mają wielkie znaczenie dla 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_ma%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_srebrzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%28ptak%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_%28ptak%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askonos_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czernica_%28ptak%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owienka_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perkozy
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poprawy stanu środowiska ze względu na tworzenie na ich terenie siedlisk bytowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt 

i roślin, retencjonowania wód oraz ich oczyszczania2. 

Według danych opracowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego na potrzeby projektu Łódzkiej 

Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, obszar LGD w przeważającej części znajduje się na terenie tzw. „białych plam”, 

czyli gmin, gdzie wciąż brakuje infrastruktury umożliwiającej oferowanie szerokopasmowego Internetu użytkownikom 

końcowym – gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom. Według danych GUS za rok 2014 w województwie łódzkim 

66% gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu, podczas gdy wartość tego wskaźnika dla kraju wynosi 71%. 

Gminne i miejskie ośrodki kultury i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną na rzecz lokalnej społeczności 

funkcjonują w gminach: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Świnice Warckie, Lutomiersk, Parzęczew, 

Poddębice, Uniejów i Zgierz. Podmioty te borykają się z problemem niewystarczającego zaplecza technicznego, 

niedoposażenia w odpowiedni sprzęt, niewystarczająca ilością pracowników, słabą promocją czy brakiem scen 

plenerowych dla prowadzenia swojej działalności. Średni poziom wydatków gmin tworzących LGD na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego wyniósł na koniec 2013r. 3,39% w wydatkach budżetowych ogółem i jest niższy od poziomu 

w województwie, gdzie wyniósł 4%. Funkcjonujące na naszym terenie liczne świetlice wiejskie pełniące bardzo często 

funkcję obiektów kulturalnych oraz miejsc integracji społecznej w danym sołectwie, czy miejscowości również borykają 

się z problemami złego stanu technicznego i braku odpowiedniego wyposażenia oraz niewystarczająca ofertą kulturalną 

dla seniorów i młodzieży. Również oferta w zakresie rekreacji jest niewystarczająca. Wg GUS na 31.12.2014r. na terenie 

LGD działa 46 klubów sportowych, w których zajęcia prowadzi 71 trenerów i instruktorów sportowych. Ćwiczy w nich 

2.263 osoby (zaledwie ok. 2,4% ogółu mieszkańców), w tym 1.632 osoby poniżej 18 roku życia.  Mimo, że w latach 

2010-2015 powstały nowe place zabaw i siłownie plenerowe m.in. w Bełdowie, Dzierżąznej, Domaniewie, Pełczyskach, 

Parądzicach, Uniejowie, Świnicach Warckich, wciąż widoczne są braki infrastruktury rekreacyjnej, gdzie mogłyby 

spędzać wolny czas nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby 50+.   

Istniejące na obszarze RLGD zbiorniki wodne oraz cieki w bardzo niewielkim stopniu są zagospodarowane turystycznie 

i rekreacyjnie. Zwrócili na to uwagę przede wszystkim obecni na konsultacjach LSR samorządowcy. Dotychczas nie 

udało się pozyskać środków zewnętrznych na inwestycje tego typu. Ich realizacja bardzo korzystnie wpłynęłaby nie 

tylko na rozwój turystyki na obszarze grupy rybackiej, ale też na poprawę warunków wypoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców obszaru, w tym dla grup defaworyzowanych.  

Duży wpływ na możliwość inwestowania przez samorządy w poszczególne obszary infrastruktury lokalnej ma rosnący 

poziom zadłużenia lokalnych samorządów. Wg rankingu za 2014r. przygotowanego przez pismo „Wspólnota” mediana 

zadłużenia jako procent dochodów wyniosła dla gmin wiejskich 26,3%, a dla pozostałych gmin miejskich i gmin 

miejsko-wiejskich 32,8%.  

Uczestnicy warsztatów strategicznych zgłosili, że infrastruktura istniejąca na stawach rybnych często jest narażona na 

dewastację w wyniku działania sił przyrody np. w wyniku klęsk żywiołowych (powodzie) i działalności bobrów,  

co znacznie utrudnia gospodarowanie w sektorze rybackim i akwakultury. 

2.1. Potencjał demograficzny 

Obszar objęty LSR zamieszkuje 93.405 osób, w tym 45.661 mężczyzn i 47.744 kobiety (dane na 31.12.2013r. 

nie obejmują mieszkańców miasta Aleksandrowa Łódzkiego). Najwięcej mieszkańców liczy gmina Konstantynów 

Łódzki 17.804 osób, najmniej gmina Pęczniew – 3.522 osoby. Gęstość zaludnienia gmin objętych LSR wynosi średnio 

108 osób/km2. Średnia gęstość zaludnienia w woj. łódzkim wynosi 139 osób/km2. Gminą najgęściej zaludnioną jest  

Konstantynów Łódzki z 653 mieszkańcami na km2, a najmniej gmina Pęczniew z 28 mieszkańcami na km2. 

Ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2013 skorzystało średnio 10,22% osób w ogólnej liczbie ludności na obszarze 

LGD. Dla województwa odsetek ten jest niższy i wynosi 8,2%. Również wskaźnik dla kraju jest niższy i wynosi 8,3%. 

Bardzo niekorzystnie przedstawia się sytuacja w gminach LGD z terenu powiatu poddębickiego, gdzie liczba ta wynosi 

nawet 17,5%. Dane te potwierdzają duży udział rodzin w sytuacji kryzysowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy konsultacji LSR zwrócili uwagę na trudne warunki życia mieszkańców i ubożenie społeczeństwa. Wg GUS 

w 2014r. wśród gosp. domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa 

skrajnego wynosiła prawie 15% i była dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. Członkowie gospodarstw domowych 

rolników są bardziej niż przeciętnie narażeni na ubóstwo (12,1% w stosunku do 7,4% wartości ogólnej). 

Województwo łódzkie należy do jednego z 4 województw, w których liczba ludności maleje najszybciej. W roku 2013 

średnioroczne tempo ubytku ludności wyniosło -0,37%. Najważniejsze czynniki wpływające na taką sytuację to 

spadająca liczba urodzeń oraz ujemne saldo migracji zagranicznych na stałe. Analizując przyrost naturalny na 1.000 

mieszkańców na obszarze RLGD  w latach 2011-2014 wykazuje on wartość ujemną i waha się na poziomie od – 2,26% 

                                                           
2 Por. Straty gospodarstw rybackich powodowane przez zwierzęta, Krzysztof Karoń, www.zpryb.pl, data odczytu 05.11.2015 

http://www.zpryb.pl/
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do – 2,79%. Analizując liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym na terenie LGD w latach 2004–2014 zauważalny jest 

regularny wzrost  odsetka tej grupy. W roku 2004 było to 17,81% mieszkańców, w roku 2008 grupa ta przekroczyła 

18% ludności, a w roku 2013 osiągnęła wielkość 19,04% ogółu mieszkańców. 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011r. z woj. łódzkiego wyjechało za granicę 

ponad 73,5 tys. mieszkańców, w tym emigranci długookresowi (ponad 12 miesięcy za granicą) to ponad 56,5 tys. osób. 

NSP z 2002 roku mówił o 17,7 tys. emigrantów. Najczęściej wybieranym krajem emigracji była Wielka Brytania, 

Niemcy i Irlandia. Z terenu LGD największa liczba emigrantów to mieszkańcy powiatu zgierskiego 6% wszystkich 

emigrantów z terenu województwa. Za najczęstszą przyczynę wyjazdu podawano podjęcie pracy (74%). Najliczniejszą 

grupę emigrantów stanowią ludzie młodzi w wieku od 25-29 lat 14,9 tys. osób oraz 30-34 lata 13,3 tys. osób. Dane  

te są zgodnie z odbiorem społecznym migracji zagranicznych wśród mieszkańców LGD. Uczestnicy konsultacji uznali 

za zagrożenie dla obszaru postępującą masową migrację ludzi młodych, która prowadzi do utraty tożsamości kulturowej                           

i więzi lokalnych oraz może doprowadzić do zaprzestania kultywowania tradycyjnej kultury regionu i powodować 

destrukcję tradycyjnych wartości społecznych i kulturowych. 

2.2. Potencjał gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego 

Na dzień 31.12.2014r. na obszarze LSR liczba aktywnych podmiotów gospodarki narodowej wyniosła 8.741,                                       

co oznacza wzrost o 165 podmiotów w stosunku do roku 2013. W 2014 roku 73,48% tych podmiotów to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe (2013 – 85,19%). Liczba podmiotów gospodarki narodowej 

systematycznie rośnie (w 2012 – 8.254 podmioty, w 2013 – 8.576, dane z Banku Danych Lokalnych). Odnotowujemy 

również wzrost osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Są to jednak firmy, które nie są nastawione na 

zatrudnienie nowych pracowników (najczęściej są to firmy rodzinne), w tym osób młodych i osób 50+. Podmioty  

z sektora prywatnego stanowią na 31.12.2014r. 97% podmiotów w ogólnej liczbie wpisanych do rejestru REGON (8.486 

podmiotów w ogólnej liczbie 7.014), podmioty z sektora publicznego w liczbie 254 to 3%. W roku 2013 podmioty  

z sektora prywatnego stanowiły 97% tych podmiotów (8.326 podmiotów w ogólnej liczbie 8.576). W skali województwa 

łódzkiego odsetek podmiotów z sektora prywatnego wynosił odpowiednio w 2013r. - 97,21% i w 2014r. - 95,84%. 

Tabela 8. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na obszarze LGD w latach 2013 i 2014 
 

Rodzaj podmiotu Stan na 31.12.2013r. Stan na 31.12.2014r. 

Podmioty gospodarki narodowej  

(wpisane do rejestru REGON) 
8 576 8 741 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
6 913 5 998 

Spółki handlowe 393 425 
         

Źródło: Opracowanie własne LGD na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl. 

Duża liczba akwenów występująca na obszarze LGD posiada potencjał dla rozwoju sektora rybackiego, przetwórstwa 

i rynku rybnego, co będzie wspierane w okresie 2014-2020 ze środków EFMR. Mieszkańcy w sektorze rybackim widzą 

istotny czynnik wpływający na rozwój obszaru, co zostało potwierdzone wynikami konsultacji społecznych i czego 

dowodem jest utworzenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w roku 2015. Dla rybactwa na obszarze LSR 

znaczenie mają wody powierzchniowe płynące, jak i stojące. Na terenie mamy kilkadziesiąt stawów rybnych, zarówno 

ogromnych kilkusethektarowych kompleksów stawów rybnych, jak i mniejszych kilkuhektarowych stawów. Obszar 

LSR posiada długie tradycje sektora gospodarki rybackiej, zwłaszcza w zakresie hodowli karpia. W ofercie handlowej 

gospodarstwa rybackie mają również suma, amura, jesiotra czy szczupaka. Na terenie funkcjonuje jedna z największych 

w województwie hurtowni prowadzących hurtową sprzedaż ryb TRANS-MER Spółka jawna w gminie Zgierz. Firma 

ma w swojej ofercie filety i tusze rybne, ryby solone, ryby wędzone, owoce morza oraz wyroby panierowane. 

Odłowy w stawach odbywają się jesienią. Ryby wyprodukowane w największych gosp. rybackich są sprzedawane 

odbiorcom hurtowym. W przypadku dużych gospodarstw pomimo, że przynosi ona stosunkowo duży dochód musi 

wystarczyć na całoroczne utrzymanie. Jednakże długi cykl hodowli i sezonowość popytu (zwłaszcza na karpia, którego 

produkcja dominuje na naszym terenie) oraz niedoinwestowanie technologiczne gospodarstw rybackich powodują, że 

dochodowość gospodarstw rybackich jest stosunkowo niska, zwłaszcza w przypadku małych i średnich podmiotów. 

Długi cykl produkcyjny w akwakulturze ekstensywnej jest uznawany za jedno z kluczowych czynników ryzyka  

w dokumencie „AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce 2014-2020”. 

Obszar charakteryzuje się słabo rozwiniętym łańcuchem dostaw produktów w sektorze rybackim oraz niewystarczająca 

ilością zakładów obróbki wstępnej ryb, co ma wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw i gospodarstw rybackich.  

Strategia „AKWAKULTURA 2020” wskazuje, że sama hodowla ryb w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej nie zawsze 

gwarantuje utrzymanie rentowności gospodarstw. W tym celu rybacy muszą poszukiwać dodatkowych źródeł dochodu, 

http://www.stat.gov.pl/
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które związane są bądź z samym produktem, bądź z możliwościami jakie stwarza usytuowanie stawów lub wiedza                             

i doświadczenie hodowcy. Dochody gospodarstw rybackich mogą być różnicowane dzięki np. przetwórstwu ryb, 

usługom turystycznym, produkcji ryb na potrzeby wędkarstwa czy produkcji ryb ozdobnych. Zwiększenie 

dochodowości gospodarstw karpiowych oraz utrzymanie istniejącej powierzchni produkcyjnej stawów i jej 

zrównoważone wykorzystanie jest jednym z celów strategii „AKWAKULTURA 2020”. Dotychczasowe badania 

rentowności gospodarki karpiowej prowadzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego wykazały jej ujemną wartość  

w 2005r. (-2,98%). W 2007r. zarejestrowano znacznie lepszy wynik 6,95%. Najlepszy odnotowany rezultat osiągnięto 

w 2010r. (11,13%). W 2012r. rentowność na poziomie 9,14% uzyskano dzięki znaczącemu wpływowi rekompensat 

wodnośrodowiskowych na budżet gosp. karpiowych. Bez rekompensat wskaźnik ten wyniósłby -22,9%3.  
 

Zagrożeniem dla obszaru LSR jest sezonowość pracy w gospodarstwach rybnych. Badania uwarunkowań prowadzenia 

działalności rybackiej na obszarach śródlądowych4 pokazują, że jest to zawód wymierający, nie ma chętnych młodych 

ludzi do pracy na stanowisku „rybak jeziorowy czy rybak stawowy”. Do ważnych zagrożeń wpływających na wielkość 

produkcji ryb zaliczamy również straty ryb na skutek gwałtownego rozpowszechniania się chorób oraz wzrost obciążeń 

podatkowych, zaostrzenie regulacji dotyczących ochrony zwierząt rybożernych lub opłat z tytułu korzystania z wody, 

na co wskazują wyniki konsultacji społecznych LSR. Także w strategii „AKWAKULTURA 2020” wskazuje się te 

elementy jako główne ryzyka prowadzenia hodowli ryb. Warto odnotować, że liczebność kormoranów, jednego  

z najbardziej rybożernych gatunków ptaków, wzrosła w Polsce od 6.600 par w roku 1990 do 27.000 par w roku 2010 

(na podstawie opracowania „Aspekty naukowe związane ze szkodami w gospodarce rybackiej” Roberta Gwiazdy  

z Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków). Płoszenie i odstrzał 

kormoranów, czapli siwych i wydr na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest 

dopuszczalna tylko po uzyskaniu zgody RDOŚ. Lokalni rybacy zwracają uwagę na ograniczoną dostępność służb ichtio-

wterenaryjnych na terenie LGD, co przedkłada się na niewystarczającą diagnostykę i skuteczność leczenia ryb.  
 

Ważnym elementem wpływającym na sytuację na rynku ryb są również uwarunkowania związane z preferencjami 

konsumenckimi (popularność ryb morskich). Kampanie promocyjne również z udziałem celebrytów zniechęcają do 

jedzenia rodzimych gatunków ryb m.in. karpia na rzecz importowanych gatunków. Obecnie spożycie ryb 

słodkowodnych (hodowlanych) charakteryzuje się wysoką sezonowością. Z badań budżetów rodzin wynika,                                   

że w grudniu statystyczny Polak konsumuje 1,1–1,5 kg ryb i ich przetworów (w wadze produktu), w czym około 0,5 kg               

stanowią ryby słodkowodne. W pozostałych miesiącach roku spożycie ryb słodkowodnych jest 10-krotnie niższe (0,05 

kg/osobę). O tak silnym wzroście spożycia ryb słodkowodnych w grudniu decyduje tradycja jedzenia ryb, szczególnie 

karpia, podczas wieczerzy wigilijnej. Spożycie ryb morskich, ryb przetworzonych oraz przetworów z ryb ulega znacznie 

mniejszym wahaniom sezonowym. Innym zagrożeniem znacząco wpływającym na produkcję ryb jest zmiana 

zwyczajów żywieniowych Polaków – dominuje spożycie ryb morskich, co zmniejsza dochodowość hodowli (zwłaszcza 

karpia). Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wskazują, że najpopularniejszą spożywaną 

przez Polaków ryba jest mintaj (2,85 kg na osobę), podczas gdy spożycie ryb słodkowodnych karpia, pangi, pstrąga 

nieznacznie przekracza 0,5 kg na osobę5. 
 

Równie niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost podaży i popularności ryb spoza Polski, w tym karpiowatych z Czech. 

W latach 2008-2011 import wzrósł ponad 3-krotnie, osiągając poziom nie mniej niż 4300 ton, co oznacza, że co czwarty 

oferowany na polskim rynku karp pochodził w czasie Wigilii 2011 r. z Czech, Litwy lub Węgier. Importowane ryby są 

sprzedawane w dumpingowych (względem polskich kosztów produkcji) cenach, które nie są możliwe do utrzymania 

przez krajowe gospodarstwa w momencie, gdy produkują one znacznie mniej niż kiedyś6. Zgodnie z zapisami strategii 

„AKWAKULTURA 2020” głównymi celami dodatkowymi wspierającymi rozwój akwakultury są: promocja 

powszechnego spożycia ryb z akwakultury oraz wykreowanie mody na spożycie ryb wyhodowanych po sąsiedzku. 

Fundusz Promocji Ryb obsługiwany przez Agencję Rynku Rolnego od kilku lat prowadzi ogólnopolskie kampanie 

promujące spożywanie ryb m. in. „Ryba wpływa na wszystko”, „Dni Wody” w Uniejowie czy „Karp bez ości to proste”. 

Tego typu działania są szansą na wzrost poziomu popytu na ryby (zgodnie z założeniami strategii „AKWAKULTURA 

2020” działania promocyjne powinny zapewnić wzrost rocznego spożycia ryb z poziomu 12 kg/osobę do 14 kg/osobę.  

Również wzrost świadomości ekologicznej7 i powrót do tradycyjnego i zdrowego żywienia (m.in. moda na slow food, 

jarmarki regionalne organizowane cyklicznie w marketach) może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost 

popytu na tradycyjnie wytwarzane produkty rybne.  
 

Szansą dla gospodarstw rybackich są dopłaty rolnośrodowiskowe za produkcję cennych, rodzimych gatunków ryb 

(szczupak, sandacz, sum europejski, boleń, miętus, lin, karaś pospolity, sieja itp.) wprowadzone na mocy przepisów 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

                                                           
3 AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2014-2020 
4 Por. Korzystanie z zasobów rybackich w latach 2009-2014. Stan, zmiany, tendencje, pod redakcją Macieja Mickiewicza i Arkadiusza Wolasa, 

Olsztyn 2015 
5 Ryby morskie popularniejsze od ryb słodkowodnych, www.portalspozywczy.pl, data odczytu 24.12.2015 
6 I Debata Rynkowa Pana Karpia, www.pankarprybacy.pl, data odczytu 24.12.2015 
7 Por. Rośnie świadomość ekologiczna Polaków, www.energetyka.wnp.pl, data odczytu 24.11.2015 

http://www.portalspozywczy.pl/
http://www.pankarprybacy.pl/
http://www.energetyka.wnp.pl/
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 Tabela 9. Struktura najważniejszych branż działalności gospodarczej na obszarze LGD 
 

Branża 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

stan na 31.12.2012r. 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

 stan na 31.12.2013r. 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

 stan na 31.12.2014r. 

Turystyka 217 214 228 

Budownictwo 942 967 976 

Handel 2475 2578 2582 

Usługi transportowe 405 447 469 

Usługi komunalne 37 37 38 

Przetwórstwo  

produktów rolnych 
123 130 127 

Doradztwo finansowe, 

usługi informatyczne 
198 218 259 

gospodarstwa rybackie 95 95 95 

        

 Źródło: Opracowanie własne i na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl  

Na obszarze LSR największą procentowo grupę stanowią podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie 

sekcji G obejmującej handel hurtowy i detaliczny, a także naprawę pojazdów samochodowych i motocykli (30%). Duży 

odsetek stanowią też podmioty świadczące usługi z zakresu budownictwa 11%. W branży turystyka ujęto podmioty 

świadczące usługi w branży I55 I56. 

Tabela 10. Podmioty wykazane w CEiDG prowadzące na obszarze LGD sprzedaż hurtową, detaliczną,  

chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 
 

Gmina 
Sprzedaż 

detaliczna 

Sprzedaż 

hurtowa 

Chów i hodowla ryb  

|oraz pozostałych organizmów 

wodnych w wodach śródlądowych 

Aleksandrów Łódzki 8 12 2 

Dalików 1 2 1 

Konstantynów Łódzki 21 19 2 

Lutomiersk 6 7 2 

Parzęczew 4 0 2 

Pęczniew 5 3 1 

Poddębice 5 11 2 

Świnice Warckie 3 4 0 

Uniejów 8 3 0 

Wartkowice 7 2 0 

Zgierz 13 18 1 

RAZEM 81 81 13 

 

Źródło: Opracowanie własne LGD na podstawie ceidg na dzień 10.11.2015r. 

 

Wg GUS liczba placówek gastronomicznych w Polsce w 2013r. wynosiła prawie 67 tys. (spadek o 3% w porównaniu z  

2012 zauważalny we wszystkich typach placówek).  Punkty gastronomiczne stanowiły 32% tej liczby, co stanowi ich 

zauważalny spadek w stosunku do roku 2005, gdy było ich 38%. Uczestnicy konsultacji społecznych również zwrócili 

uwagę na ograniczenia dotyczące otwierania punktów gastronomicznych spowodowane regulacjami prawnymi, w tym 

przepisami planów zagospodarowania przestrzennego, a właśnie takie lokalne punkty np. w gospodarstwach rybackich  

mogłyby być miejscami, gdzie mieszkańcy i turyści mieliby okazję zjeść świeżą, lokalną rybę. Lokalni producenci 

żywności nie są zainteresowani zakupem ryb z lokalnych gosp. rybackich. Uczestnicy konsultacji LSR uznali słaby 

http://www.stat.gov.pl/
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marketing i dystrybucję produktów rybnych za jedną ze słabych stron obszaru. Lokalni rolnicy i rybacy nie posiadają 

również odpowiednich kompetencji i potencjału technicznego w zakresie sprzedaży internetowej swoich produktów. 

Polskie prawo żywnościowe uchodzi za jedno z najbardziej restrykcyjnych w UE. Ciągłe zaostrzanie przepisów 

sanitarnych ogranicza prowadzenie działalności przetwórczej również w przypadku przetwórstwa ryb oraz działalności 

w zakresie sprzedaży bezpośredniej własnych produktów przez rolników i rybaków. W końcu 2014r. w rejestrze 

Głównego Lekarza Weterynarii znajdowały się 253 zakłady przetwórcze uprawnione do handlu produktami rybnymi na 

obszarze UE (7 w łódzkim) i 765 zakładów dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej tylko na rynki lokalne. Z tych 

ostatnich tylko około 60 zajmuje się przetwórstwem8. Oznacza to, że podaż usług przetwórstwa produktów rybnych jest 

niewystarczająca. Również podaż usług przetwórstwa produktów rolnych wymaga dalszego rozwoju, o czym mogą 

świadczyć kwoty, jakie w ramach PROW 2007-2013 wydatkowano na „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej 

produkcji rolnej i leśnej” ponad 7 mld zł9. Szansą na rozwój tego sektora są krajowe i regionalne programy wsparcia 

przetwórstwa produktów rybnych i rolnych m.in. w ramach PROW 2014-2020 czy PO RYBY 2014-2020. 

W procesie tworzenia LGD pozyskano informacje o 95 gospodarstwach rybackich funkcjonujących na obszarze 

11 gmin partnerskich. Gospodarstwa te produkują głównie karpia. Pracuje w nich na podstawie umów o pracę oraz 

w formie samozatrudnienia, głównie rolników oraz właścicieli stawów, ich małżonków i domowników, ok. 170 osób.  

Obszar nie należy do terenów o charakterze przemysłowym, liczba średnich i dużych podmiotów gosp. jest niewielka. 

Na koniec 2014r. było 61 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników i zaledwie 3 zatrudniające 

powyżej 249 pracowników: w gm. Konstantynów Łódzki, Poddębice i Wartkowice. Zdecydowaną większość stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa 93%. Dla województwa jest to 95%. Odsetek przedsiębiorstw małych (10-49 pracowników) 

wynosi 3,79% (dla łódzkiego jest to 4,02%). Na obszarze nie ma zakładów zatrudniających 1.000 i więcej pracowników. 

Na terenie dwóch gmin partnerskich: Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego funkcjonują podstrefy 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł na 31.12.2013r. dla 

obszaru LGD 10,59%, dla województwa wartość ta wynosiła 9,7%, a dla kraju 8,5%.  Powiat zgierski na terenie, którego 

położone są gminy: Aleksandrów Łódzki, Parzęczew i Zgierz należy do powiatów, gdzie bezrobocie przekracza 14%.  

Brak jest na naszym obszarze inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji działających na rzecz wsparcia biznesu. 

Działania na rzecz przedsiębiorczości i walki z bezrobociem są realizowane jedynie przez powiatowe urzędy pracy oraz 

przez Lokalne Grupy Działania. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane podjęciem działalności muszą sięgać po 

dofinansowania i specjalistyczne doradztwo udzielane przez instytucje na poziomie regionalnym (ŁARR, OR ARiMR). 

Brakuje również spójnej i zintegrowanej promocji lokalnej przedsiębiorczości. Brak jest organizacji zrzeszających                          

i działających na rzecz przedsiębiorców. Stowarzyszenia tego typu działają jedynie na terenie gmin: Aleksandrów 

Łódzki (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Aleksandrowa Łódzkiego „2000”), Uniejowa (Uniejowskie Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Turystycznych) oraz Konstantynowa Łódzkiego (Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców 

Konstantynowa Łódzkiego). Oznacza to, że działalność organizacji zrzeszających przedsiębiorców jest związana                          

z obszarem miast, a brakuje organizacji tego typu na obszarach typowo wiejskich. 

Najważniejszymi barierami zewnętrznymi wpływającymi na rozwój sektora MSP są: instytucje otoczenia biznesu, 

dostępne źródła zewnętrzne finansowania działalności, przepisy prawne, infrastruktura, informacje i działania 

edukacyjne.10 Uczestnicy spotkań konsultacyjnych LSR uznali niestabilny system prawny, zbyt duży fiskalizm i koszty 

pracy, a także trudności w dostępie do środków UE za jedno z kluczowych zagrożeń dla rozwoju naszego obszaru. 

Gminy tworzące LGD są w większości gminami o charakterze rolniczym. Jedynie gmina miejska Konstantynów Łódzki 

i gmina miejsko-wiejska Aleksandrów Łódzki w mniejszym stopniu są gminami rolniczymi, choć i na terenie tych gmin 

działają gospodarstwa rolne. Na terenie LGD dominują gospodarstwa indywidulane. Wg danych z Powszechnego Spisu 

Rolnego w 2010r. na 9.961 gospodarstw rolnych aż 99,86% to gosp. indywidualne. Działalność rolniczą prowadzi 

przeważająca ilość tych gospodarstw tj. 6.780 (92%). Wielkościowo przeważają gosp. o pow. 1-5 ha stanowiąc 36% 

ogółu. Średnia wielkość gospodarstwa na obszarze LGD to 8,87 ha. Niska bonitacyjność gleb sprawia (dominuje 

klasa V i słabsze), że przeważa uprawa zbóż (żyta, mieszanek zbożowych jarych, owsa i pszenżyta ozimego). Większość 

gospodarstw rolnych (57,15%) utrzymuje zwierzęta, najczęściej hoduje się drób, trzodę chlewną oraz bydło. 

 

                                                           
8 Morska Gospodarka Rybna w 2014r., Stanisław Szostak, Marcin Rakowski, Teresa Budny, www.mir.gdynia.pl, data odczytu 25..11.2015r. 
9 Ekspertyza. Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych 

w Polsce w latach 2014-2020, Walenty Poczta, Karolina Pawlak, Przemysław Ratajczyk, Paweł Siemiński, Poznań 2012, www.ksow.pl  
10 Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, „Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania 

kapitału obcego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) 

 

http://www.mir.gdynia.pl/
http://www.ksow.pl/
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Tabela 11. Liczba osób bezrobotnych na terenie LGD. 

Gmina 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

stan na 

31.12.2013r. 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych  

w liczbie ludności  

w wieku 

produkcyjnym w % 

na 31.12.2013r. 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

stan na 

31.12.2014r. 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych  

w liczbie ludności  

w wieku 

produkcyjnym w %  

na 31.12.2014r. 

Aleksandrów Łódzki 

(bd odrębnych  

dla obszaru wiejskiego) 
2036 10,8 1 568 8,3 

Dalików 257 10,2 204 8,6 

Konstantynów Łódzki 1 158 9,9 893 8,0 

Lutomiersk 533 10,2 435 8,8 

Parzęczew 372 12,0 292 9,1 

Pęczniew 236 10,8 194 9,0 

Poddębice 1065 10,6 887 8,9 

Świnice Warckie 294 12,3 264 10,4 

Uniejów 501 10,7 394 9,0 

Wartkowice 371 9,3 312 7,9 

Zgierz 756 9,7 589 7,1 

Razem / średnia 6 278 10,59 6 032 8,64 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl. 

Z uzyskanych danych wynika, że zdecydowana większość gospodarstw rolnych poza dochodami z działalności rolniczej 

uzyskuje dochody z innych źródeł co wskazuje na niską opłacalność produkcji rolniczej. Aż 41% gosp. rolnych uzyskuje 

dochody z pracy najemnej, 20% z tytułu emerytury lub renty, a 18% z pozarolniczej dział. gospodarczej. Bogactwo  

i różnorodność zabytków, ciekawa historia, bliskość Aglomeracji Łódzkiej, malownicze położenie i niezwykły krajobraz 

o czym świadczą atrakcyjne szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz możliwości rozwoju turystyki niszowej stanowią 

doskonałą bazę do rozwoju turystyki na obszarze LGD. Gminy partnerskie tworzące LGD w bardzo różnym stopniu 

wykorzystują potencjał turystyczny obszaru. Najlepszymi przykładami wykorzystania możliwości regionu są gminy 

Uniejów i Poddębice, które przyciągają turystów z całej Polski atrakcjami oraz różnorodnością imprez plenerowych. 

Również gmina Zgierz ze względu na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może pochwalić się bogatą 

bazą noclegową od gospodarstw agroturystycznych, po zajazdy i hotele. Na terenie gmin Zgierz i Poddębice działają 

stowarzyszenia agroturystyczne, które w zrzeszonych gospodarstwach realizują programy edukacji regionalnej.  
 

Uczestnicy konsultacji zauważyli, że potencjał turystyczny obszaru nie jest wykorzystany w zakresie oferty noclegowej, 

zwłaszcza agroturystycznej. Brak jest kompleksowej informacji turystycznej. Strategia „AKWAKULTURA 2020” 

wskazuje, że sama hodowla ryb w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej nie zawsze gwarantuje utrzymanie rentowności 

gospodarstw. W tym celu rybacy muszą poszukiwać dodatkowych źródeł dochodu, które związane są bądź z samym 

produktem, bądź z możliwościami jakie stwarza usytuowanie stawów lub wiedza i doświadczenie hodowcy. Dochody 

gosp. rybackich mogą być różnicowane poprzez np. usługi turystyczne czy produkcję ryb na potrzeby wędkarstwa. 

Również w zakresie małej gastronomii wykorzystującej lokalne produkty rybne odczuwalny jest niedobór podmiotów 

w stosunku do potencjału turystycznego obszaru LGD. Szanse na rozwój branży rolnej, rybackiej, przedsiębiorczości, 

turystyki stwarzają możliwości korzystania ze środków zewnętrznych np. dotacji unijnych w ramach PROW 2014-2020, 

RPO WŁ 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, preferencyjnych kredytów, pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE itp. 
 

Tabela 12. Wskaźnik Schneidera / udzielone noclegi na 1.000 ludności 

Powiat 2012 2013 2014 

Łęczycki 196,94 182,47 206,59 

Pabianicki 487,86 482,43 528,65 

Poddębicki 740,53 1 158,82 1 710,35 

Zgierski 732,09 638,87 637,46 
                 

Źródło: Opracowanie własne LGD na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl. 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Wg GUS w 2014r. z noclegów na obszarze LSR skorzystało 62.653 osoby, co oznacza wzrost o 5.120 osób  

w porównaniu z rokiem 2013 i  wzrost o 18.195 w porównaniu z rokiem 2012. Dane te dotyczą noclegów udzielonych 

w hotelach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach szkoleniowo–wypoczynkowych, na polach biwakowych i w zespołach 

domków turystycznych. Brak jest statystyk dot. turystów korzystających z noclegów w gosp. agroturystycznych. 

2.3 Poziom aktywności społecznej 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne sektora prywatnego na obszarze LSR stanowią 3,39% podmiotów 

gospodarki narodowej wg danych na 31.12.2013r. Działa tu 291 stowarzyszeń i fundacji (3% w skali województwa),  

w tym 125 stowarzyszeń OSP zarejestrowanych w KRS. Lokalne organizacje wykazały się dużą aktywnością w sięganiu 

po środki w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. małych projektów. W ramach naborów 

prowadzonych przez LGD „PRYM” w latach 2010-2015, aż 37 organizacji pozarządowych zrealizowało 50 projektów  

za 937.098 zł. Natomiast organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD „Między Wartą a Nerem” (gminy 

Uniejów i Świnice Warckie) sięgnęły po kwotę 260.059 zł: 11 organizacji zrealizowało 12 projektów. Organizacje  

z gminy Pęczniew zrealizowały 5 projektów o wartości 123.000 zł, a z gminy Poddębice 24 projekty za  478.640 zł. 

Niestety organizacje społeczne wciąż borykają się z problemem ograniczonego potencjału organizacyjnego 

i finansowego. Kondycja organizacji mierzona stanem zasobów ludzkich nie poprawia się – porównanie wyników badań 

z roku 2002, 2004 i 2006 świadczy raczej o stagnacji w tej sferze, a nawet o lekkim regresie. Niestety, do podobnych 

wniosków prowadzi analiza zasobów finansowych sektora – o ile przychody połowy organizacji w roku 2001 nie 

przekraczały 19 tys. zł, to w 2003 było to już tylko 13 tys., a w 2005 10 tys. zł11. Na czynnik ten uwagę zwrócili również 

uczestnicy konsultacji społecznych LSR. Również aktywność społeczna, kulturalna i zawodowa mieszkańców obszaru 

LGD została oceniona jako niska. Wciąż kontynuowany jest trend pasywnych postaw społeczeństwa. Kapitał społeczny 

(niska aktywność społeczna i brak zaangażowania) ponad 27% osób biorących w badaniu wymienia jako czynnik 

negatywnie wpływający na realizację celów LSR. Potencjał zawodowy i poziom przedsiębiorczości mieszkańców został 

oceniony dość nisko jako czynnik mający pozytywny wpływ na rozwój regionu12. Uczestnicy konsultacji LSR,   

a zwłaszcza właściciele gosp. rybackich zwrócili również uwagę na niedostateczny poziom zintegrowania i aktywności 

społeczności rybaków oraz brak na obszarze LSR inicjatyw na rzecz współpracy międzypokoleniowej w zakresie 

kształcenia w zawodzie rybaka. Jest to zawód przekazywana „z ojca na syna”. Brakuje w Polsce szkół, które kształciłyby 

w tym kierunku. Tylko w Sierakowie, Giżycku i Miliczu funkcjonują technika rybactwa śródlądowego. 

 

Uczestnicy konsultacji społecznych LSR uznali, że dużą szansą obszaru LSR są lokalne władze samorządowe 

współpracujące z mieszkańcami i ich organizacjami przy realizacji projektów. Jest to również zgodne z opiniami 

wyrażonymi podczas badania ankietowego przeprowadzonego wiosną 2015 roku. Ponad 15% odpowiedzi wskazywało 

na ten czynnik. Jako jedną z kluczowych mocnych stron obszaru uznano również podczas konsultacji społecznych fakt,  

że członkiem LGD jest Fundacja „PRYM”, która realizowała LSR w latach 2009-2015 finansowaną ze środków EFRROW. 

Fundacja zrzesza 6 spośród 11 gmin objętych LSR. Jej doświadczenie oraz potencjał są ważnymi czynnikami wpływającymi 

na funkcjonowanie nowopowstałej grupy rybackiej. 

 

Od roku 2009 Fundacja „PRYM”, członek założyciel RLGD „Z Ikrą”, wydaje gazetę lokalną „Do Rzeczy”. W gazecie 

zamieszczane są informacje o wydarzeniach organizowanych na terenach naszych gmin oraz organizowanych przez 

LGD "PRYM", historii naszego terenu, lokalnych liderach, artystach, rzemieślnikach, działaniach realizowanych  

w ramach osi Leader, zrealizowanych projektach. Dzięki cyklicznemu ukazywaniu się gazety (6 numerów rocznie) 

informacje te docierają regularnie do mieszkańców naszych gmin. Piszą do niej nasi mieszkańcy jako dziennikarze 

społeczni. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych LSR na lata 2015-2022, mieszkańcy uznali gazetę lokalną 

za mocną stronę naszego obszaru. Ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę aktywności społecznej jest rozwój 

technologii komunikacji społecznościowej (m.in. portale społecznościowe). Dzięki nim organizacje tj. grupy rybackie 

mogą dotrzeć z informacjami do bardzo szerokiego grona odbiorców. Według CBOS w 2014r. 63% dorosłych 

internautów deklarowało, że przynajmniej raz w tygodniu korzysta z Internetu, a 39% posiada konto na jakimś portalu 

społecznościowym13. 

Powstanie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” obejmującej swoim zasięgiem 11 gmin partnerskich  

i ponad 93 tys. mieszkańców, która może sięgnąć po dodatkowe środki zewnętrzne na rozwój obszaru przede wszystkim 

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego jest szansą dla sektora rybackiego oraz dobrą perspektywą na 

poprawę jakości życia mieszkańców. 

 

                                                           
11 Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008 
12 Raport z badań społecznych przeprowadzonych na obszarze Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” wiosną 2015r. 
13 Komunikat badań CBOS – Internauci 2014, www.cbos.pl, data odczytu 25.11.2015r. 
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2.4.Grupy defaworyzowane 

Obecny, ale także przyszły rozwój obszaru RLGD jest silnie determinowany przez sytuację społeczno-gospodarczą 

regionu. Na podstawie wyników konsultacji społecznych LSR określono, że na obszarze LGD występują następujące 

grupy defaworyzowane: 

- Osoby bezrobotne – problem bezrobocia jest jednym z głównych problemów występujących na obszarze LGD. 

Wspomożenie tej grupy ze strony Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 to przede wszystkim dotacje na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej rybackiej, znalezienie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, ale również 

działania w kierunku rozszerzenia i wzbogacenia oferty zajęć specjalistycznych tj. kursy komputerowe, warsztaty 

przedsiębiorczości – podczas, których uczestnicy pozyskaliby podstawy wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, nauczyliby się przygotowywać niezbędne dokumenty wykorzystywane podczas 

szukania pracy. Wśród tej grupy należy wrócić szczególną uwagę na osoby do 34 roku życia. Z danych GUS 

dotyczących 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%; 

- Osoby powyżej 50 roku życia – grupa ta stanowi ponad 36% liczby ludności na terenie LGD (34.660 osób),                                

na obszarze LGD brakuje oferty ze sfery działalności edukacyjnej i wspomagającej samorealizację zgodnie z ich 

zainteresowaniami. W związku ze starzeniem się społeczeństwa w strategii powinny znaleźć się przedsięwzięcia 

skierowane do tej grupy defaworyzowanej, zapewniające wypełnienie tej brakującej sfery działalności tj. działania 

przeciwko wykluczeniu cyfrowemu - warsztaty dotyczące obsługi komputera, tworzenia i obsługi poczty elektronicznej 

oraz inne działania animacyjne itp. Ponadto tej grupie będą również służyć projekty dotyczące rozwoju  infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej; 

- Dzieci i młodzież – na terenie LGD mieszka 25.039 osób do 24 roku życia, co stanowi ponad 26,60% ogólnej liczby 

ludności. Na obszarze RLGD brakuje miejsc, gdzie osoby te mogłyby się spotykać i aktywnie spędzać wolny czas, 

dlatego przewidziano dla niej realizację projektów dotyczących rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz 

realizację warsztatów animacyjnych. 

W Planie komunikacji zostały zaplanowane metody komunikacji z tymi grupami oraz określone zostały rodzaje operacji, 

które będą im dedykowane. 

 

Rozdział IV. Analiza SWOT 

Analiza SWOT stanowi element porządkowania danych wyjściowych, zbierania  i podsumowania opinii lokalnych 

społeczności oraz narzędzie wspierające wybór kierunków rozwoju dla obszaru objętego LSR. Polega ona na ocenie 

szans i zagrożeń procesu rozwoju w kontekście własnych atutów (silnych stron) i słabości. Nazwa SWOT  pochodzi od 

pierwszych liter w angielskich słowach: Strenghts – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse 

/ możliwości, Threats – zagrożenia. Należy przy tym zaznaczyć, że silne i słabe strony to cechy obszaru LGD, na które 

mieszkańcy, władze i wszystkie działające podmioty, instytucje i firmy mogą mieć wpływ. Szanse i zagrożenia to 

sytuacje zewnętrzne, niezależne od woli podmiotów i osób z obszaru LGD, które jednak jeżeli wystąpią mogą mieć 

wpływ na to co będzie się działo (odpowiednio: pozytywny – SZANSE, negatywny – ZAGROŻENIA).  

Analizę SWOT i jej odniesienie do diagnozy przedstawia tabela nr 13. Analiza została opracowana przy wykorzystaniu 

metod partycypacji społecznej opisanych w tabeli nr 5 w oparciu o dokumenty, które wskazano w diagnozie oraz wyniki 

konsultacji społecznych z przedstawicielami wszystkich sektorów: gospodarczego, głównie rybackiego, społecznego, 

publicznego i mieszkańców (opisanych w tabeli nr 3).  

Wnioski z analizy SWOT dla obszaru objętego LSR: Analiza SWOT została wykonana wielowarstwowo. 

Wykorzystano strategie rozwoju gmin oraz wyniki konsultacji LSR przeprowadzonych wśród mieszkańców. Pierwszy 

wniosek, to daleko idąca zbieżność wyników wywiadów społecznych z treściami dokumentów strategicznych. Oznacza 

to, że społeczność lokalna zna swój region i jednocześnie identyfikuje się z nim. Te same atuty postrzegane są przez 

społeczeństwo, jak i przez planistów.  

Dotyczy to głównie zasobów przyrodniczych obszaru i jego położenia geograficznego. W tym miejscu należałoby 

zauważyć, iż tego rodzaju walory bezpośrednio sugerują wykorzystanie tych zasobów. Bliskość Aglomeracji Łódzkiej 

wskazuje, iż na terenie można podejmować działania w kierunku rozwoju turystyki weekendowej i edukacyjno  

– konferencyjnej. Tego typu działalność jest szansą na dywersyfikację źródeł utrzymania mieszkańców obszarów 

wiejskich. Jednak ze względu na dużą konkurencję w tym zakresie należałoby zadbać o kapitał społeczny, tzn. podjąć 

działania w celu wykreowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, tworzyć i wzmacniać instytucje życia 
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gospodarczego promując nowe sposoby organizacji mikroprzedsiębiorców (np. klaster) i zachęcać ich do stosowania 

nowoczesnych technologii. Niska rentowność produkcji rolnej, a jednocześnie wysokie ceny żywności na rynku 

wskazują na konieczność łączenia w rolnictwie działalności produkcyjnej i przetwórczej. Korzyści ekonomiczne 

płynące z takich skojarzeń gospodarczych pozwoliłyby na niwelowanie zagrożenia wynikającego z pogłębiających się 

różnic w dochodach poszczególnych grup społecznych, głównie między ludnością wiejską i miejską. 

Mimo, że na terenie nie występują liczne zabytki o znaczeniu ogólnopolskim, to jednak także w tym zakresie istnieją 

poważne zasoby. Można je wykorzystać w celu zwiększenia atrakcyjności obszaru, pozwoliłoby to na zainteresowanie 

nimi gości, głównie mieszkańców Łodzi, Poznania i Warszawy, gdzie istnieje moda na zdrową żywność i aktywny 

wypoczynek. Do tego jednak konieczne są: promocja imprez kulturalnych oraz wykreowanie produktu turystycznego 

powiązanego z Uzdrowiskiem i Termami Uniejów.  

Obszarami wymagającymi wsparcia w ramach LSR są: zachowanie dziedzictwa lokalnego, wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej  

w realizacji LSR oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LGD w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodu, w szczególności osób pozostających 

bez pracy i rolników, w tym osób młodych i po 50 roku życia. 

Mając na uwadze poszczególne sfery wsparcia w ramach RLKS, nasuwają się następujące wnioski:  

• z powyżej przeprowadzonej analizy wynika, że największymi atutami terenu działalności LGD jest atrakcyjny 

krajobraz; wiele obszarów naturalnych, leśnych, zadrzewionych oraz atrakcyjne tereny wędkarskie, bogata oferta dla 

wędkarzy i różnorodność form ochrony przyrody: rezerwaty, park krajobrazowy sprzyjające turystyce aktywnej, 

środowiskowej. 

• słabości natomiast stanowią: negatywny trend starzenia się mieszkańców oraz coraz mniej osób w wieku 

produkcyjnym a coraz więcej w poprodukcyjnym; 

• słabą stroną obszaru jest również niska jakość dróg lokalnych; podczas konsultacji społecznych LSR wskazywano 

jednak, że z uwagi na ograniczone środki dostępne w ramach RLKS w PROW 2014-2020 operacje obejmujące budowę 

lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych nie powinny być realizowane w ramach LSR; 

• szansami dla obszaru może być wykorzystanie centralnego położenia i wzrost popularności turystki kwalifikowanej  

i aktywnej: wędkarskiej, kajakowej, przyrodniczej, plenerowo fotograficznej, itp., natomiast zagrożeniami przede 

wszystkim wzrastająca migracja zarobkowa mieszkańców, 

• z przeprowadzonej analizy widać, że obszar LSR jest geograficznie i przyrodniczo predysponowany do stworzenia 

ciekawej atrakcyjnej oferty wypoczynku i można podejmować działania w kierunku rozwoju turystyki weekendowej, 

aktywnej i edukacyjno – konferencyjnej. Tego typu działalność jest szansą na dywersyfikację źródeł utrzymania 

mieszkańców obszarów wiejskich. Wykorzystanie tych potencjałów wymaga podjęcia działań związanych  

z wyposażeniem obszaru w niezbędną infrastrukturę obsługi turystów. Dotyczy to zarówno miejsc noclegowych, usług 

gastronomicznych, infrastruktury informacyjnej, jak i wszelkich usług ułatwiających pobyt turysty (usługi finansowe, 

infrastruktura sportowa i rekreacyjna, infrastruktura społeczna, rozwinięty wachlarz podstawowych usług dla ludności), 

• zasoby obszaru umożliwiają rozwój turystyki w kilku wymiarach: turystyka związana z przyrodą, wykorzystująca 

bogactwo fauny i flory obszarów chronionych oraz wody geotermalne; turystyka związana z dziedzictwem 

historycznym, bazująca na zabytkowych zespołach parkowych i dworsko - pałacowych, tradycyjnej architekturze, 

szlakach historycznych; turystyka związana z duchowością, oparta o kult Św. Faustyny, zabytki sakralne, poznawanie 

tradycyjnych zawodów, kulinariów, rzemiosła, 

• na obszarze LSR jeszcze niewielu rolników znalazło niszę produkcyjną w postaci ekologicznej żywności. Biorąc pod 

uwagę rosnący rynek tego typu towarów należy dalszym ciągu wspierać rozwój zarówno produkcji, jak i zbytu towarów 

ekologicznych. Część gospodarstw powinna wykorzystać szanse jakie tworzy rozwijająca się turystyka, natomiast część 

rolników powinna podjąć działalność gosp. bądź zdywersyfikować działalność gosp. rolnego. Takie działania pozwolą 

zwiększyć wachlarz usług na obszarze LSR czyniąc go atrakcyjniejszym do zamieszkania, 

• rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpłynie korzystnie na jakość życia na 

obszarze LSR, umożliwi większą integrację mieszkańców i jednocześnie uatrakcyjni obszar, 

• należy wesprzeć lokalną przedsiębiorczość w sektorze rybackim z zachowaniem specyfiki lokalnej: usług dla ludności, 

w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz osób 50+, sektor usług budowlanych, w tym głównie rzemieślników 

oraz firmy rodzinne;  
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• należy wesprzeć rozwój pozarolniczej działalności, który wpłynie na zmniejszenie bezrobocia na wsi i poprawę jakości 

życia, szczególnie: gospodarstwa rybackie, firmy z sektora rybackiego, usługi dla ludności wiejskiej, w tym dzieci, 

młodzieży, osób 50+, przedsiębiorstwa ukierunkowane na ochronę środowiska lub turystykę; 

• nowe kierunki w obszarze rybactwa i akwakultury czy budowanie możliwości innej produkcji, w tym produkty 

tradycyjne stwarza szanse na poprawę jakości życia w gospodarstwach czasami małych, rozdrobnionych, które w nowej 

rzeczywistości nie są w stanie sprostać produkcji takiej jaką oczekuje rynek i oczywiście na takich warunkach; szansę 

dla tych ludzi może stanowić podnoszenie kwalifikacji bądź ich zamiana, 

• mieszkańcy obszaru wykazują się sporą aktywnością wyborczą oraz w zakresie dział. organizacji pozarządowych. 

Aktywność ta jest jednak hamowana przez postawy społeczne wynikające z wysokiego bezrobocia czy niskiego 

poziomu wykształcenia. Z tego względu, dla zachowania integralności wspólnoty LGD, konieczne jest podjęcie działań 

zmierzających do zachowania i podniesienia aktywności mieszkańców poprzez większe zaangażowanie w działalność 

kulturalną, edukacyjną czy rekreacyjną. Działania te powinny przynieść pozytywne efekty w sferze społecznej 

(podtrzymanie tożsamości i przywiązania do obszaru LGD, większa integracja społeczna, zahamowanie migracji) oraz 

gospodarczej (wykorzystanie oddolnych inicjatyw do poprawy wizerunku obszaru i uatrakcyjnienia pobytu turystów). 

• duże wyzwanie a zarazem szansę stanowi pozyskiwanie w niełatwej konkurencji środków europejskich,  które  może 

przyczynić się do wzrostu absorpcji tych środków i polepszenia życia mieszkańców,  

• aby powyższe postulaty mogły zostać spełnione, niezbędny jest wzrost integracji wokół wspólnych celów.  

Na podstawie wyników analizy SWOT sformułowano cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR.
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Tabela nr 13. Matryca logiczna powiązań diagnozy ludności i obszaru LSR oraz analizy SWOT. 
 

Mocne strony (STRENGHTS) Odniesienie do diagnozy Słabe strony (WEAKNESSES) Odniesienie do diagnozy 

S.1 Położenie w centralnej Polsce, dobra 

dostępność komunikacyjna, bliskość Aglomeracji: 

Łódzkiej, Warszawskiej, Poznańskiej 

1.1 Uwarunkowania  

      przestrzenne 

W.1 Trudne warunki życia, ubożenie 

społeczeństwa, duża skala i akceptacja 

społeczna dla kłusownictwa i kradzieży ryb 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

2.4 Grupy defaworyzowane 

S.2 Dużo gosp. rybackich; wielowiekowe tradycje 

hodowli karpia, znacząca w woj. łódzkim pow. 

akwenów wodnych - Zbiornik Jeziorsko jeden  

z największych zbiorników zaporowych w Polsce 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

W.2 Niewiele instytucji wspierających rozwój 

przedsiębiorczości, brak zakładów pracy 

nastawionych na zatrudnianie nowych 

pracowników, w tym osób młodych i osób 50+ 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

S.3 Duży areał wodny, dobre warunki 

środowiskowe dla produkcji rybackiej, atrakcyjna 

oferta handlowa: karp, jesiotr, sum, szczupak; 

znacząca hurtownia ryb TRANS-MER gm. Zgierz 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

W.3 Niewystarczająca ilość zakładów obróbki 

wstępnej ryb, brak kompetencji przy sprzedaży 

internetowej, ograniczenia administracyjne 

związane ze sprzedażą własnych ryb 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

S.4 Bogate dziedzictwo kulturowe, w tym: liczne 

zabytki, folklor, Galeria Pana Aleksego Matczaka 

w Idzikowicach, tradycyjne wędzenie ryb 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

 

W.4 Niska dochodowość gosp. rybackich, 

wynikająca z długiego cyklu hodowli  

i sezonowości popytu oraz niedoinwestowanie 

technologiczne gospodarstw rybackich 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora  rybackiego 

S.5 Mieszkańcy postrzegają LGD „PRYM”,  

jako czynnik pozytywnie wpływający na rozwój 

regionu; istniejąca baza obiektów służąca 

integracji lokalnej; gazeta lokalna „Do Rzeczy” 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

 

W.5 Niedostateczna infrastruktura turystyczna  

i rekreacyjna, w tym powiązana z gosp. 

rybackimi, niewystarczająca podaż usług 

małej gastronomi wykorzystującej ryby 

1.3 Infrastruktura lokalna 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

S.6 Walory krajobrazowe dorzecza Warty i Bzury,  

Zbiornik Jeziorsko - unikatowy rezerwat ptaków 

chronionych, warunki pozwalające do uprawiania 

turystki pieszej, rowerowej, konnej 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

 

W.6 Brak zintegrowanego systemu sprzedaży 

ryb, kompetencji przy sprzedaży internetowej, 

ograniczenia administracyjne związane  

ze sprzedażą własnych produktów 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

S.7 Bogactwa naturalne: węgiel, wody 

geotermalne, sól kamienna, borowiny, 

Uzdrowisko Uniejów, Rogóźno 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

W.7 Niewystarczająca oferta rekreacyjna  

dla seniorów oraz młodzieży; mały poziom 

zintegrowania społeczności rybackiej, niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców                                     

1.3 Infrastruktura lokalna 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

2.4 Grupy defaworyzowane 
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S.8 Potencjał turystyczny obszaru, Wojewódzki 

Szlak Konny, „ZOO Safari” w Borysewie   

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

W.8 Ograniczenia systemowe w zagospodaro 

-waniu zbiorników; nieuwzględnianie potrzeb 

rybactwa w gospodarowaniu zasobem wody, 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

2.2 Potencjał gospodarczy 

 

1.3 Infrastruktura lokalna 
W.9 Brak współpracy międzypokoleniowej  

w zakresie kształcenia w zawodzie rybaka 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      sektora rybackiego 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

W.10 Niewystarczająca infrastruktura 

drogowa, ochrony środowiska, OZE, 

ograniczony dostęp do szybkiego Internetu 

1.3 Infrastruktura lokalna 

Szanse (OPORTUNITIES) Odniesienie do diagnozy Zagrożenia (THREATS) Odniesienie do diagnozy 

O.1 Mieszkańcy w sektorze rybackim widzą 

istotny czynnik wpływający na rozwój obszaru 
dostęp do środków zewnętrznych na rozwój 

branży rybackiej, przedsiębiorczości, turystyki 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      (w tym potencjał sektora   

      rybackiego) 

T.1 Kontynuacja trendu - pasywnych postaw, 

niska aktywność społeczna, zawodowa 

i kulturalna mieszkańców; duża liczba rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

1.2 Potencjał demograficzny 

2.4. Grupy defaworyzowane 

O.2 Lokalne władze samorządowe współpracujące 

z mieszkańcami i ich organizacjami przy realizacji 

projektów; rozwój partnerstwa poprzez wspólne 

przedsięwzięcia, m.in. w oparciu o fundusze UE 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

 

T.2 Postępująca masowa migracja młodych, 

prowadzące do utraty tożsamości kulturowej  

i więzi lokalnych, zaprzestanie kultywowania 

tradycyji, szczególnie rybackich 

2.1 Potencjał demograficzny 

O.3 Powrót do tradycyjnego i zdrowego żywienia 

spowoduje wzrost popytu na tradycyjnie 

wytwarzane produkty rybne; ogólnopolskie akcje 

promujące spożywanie ryb wpłyną na 

zwiększenie poziomu popytu 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      w tym sektora rybackiego 

T.3 Starzenie się społeczeństwa, niż 

demograficzny, spadająca atrakcyjność zawodu 

rybaka oraz spadek zainteresowania młodych 

ludzi pracą w zawodzie rybak stawowy, 

sezonowość pracy w gospodarstwach rybackich 

1.2 Potencjał demograficzny 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

O.4 Wzrost zainteresowania wypoczynkiem  

w środowisku wiejskim: turystyka weekendowa, 

aktywna, wędkarska, kajakowa, plenerowo-

fotograficzna, moda na Polskę, dynamicznie 

rozwijające się wędkarstwo śródlądowe  

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

T.4 Zbyt duży fiskalizm i koszty pracy, 

niestabilny system prawny w Polsce, trudności 

w dostępie do środków UE, niespójna polityka 

ochrony środowiska; zaostrzenie przepisów 

sanitarnych ograniczy działalność przetwórczą  

1.3 Infrastruktura lokalna 

2.2 Potencjał gospodarczy,  

      w tym sektora rybackiego 

O.5 Możliwość wykorzystania bogatych zasobów 

naturalnych, historycznych, przyrodniczych  

i kulturowych obszaru  

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

T.5 Zaostrzenie regulacji dot. ochrony 

zwierząt rybożernych; straty ryb na skutek 

2.2 Potencjał gospodarczy,  

      w tym sektora rybackiego 
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Źródło: Opracowanie własne LGD.

gwałtownego rozpowszechniania się chorób 

O.6 Programy wsparcia lokalnego przetwórstwa 

produktów rybnych i rolnych; rozwój pozarolniczej 

działalności, rosnąca liczba małych firm 

2.2 Potencjał gospodarczy,  

      w tym sektora rybackiego 

T.6 Nieopłacalność produkcji rolnej, wzrost 

kosztów prowadzenia działalności rybackiej                                  

i produkcji w stosunku do wartości sprzedaży 

2.2 Potencjał gospodarczy,  

      w tym sektora rybackiego 

O.7 Program „Turystyczne zagospodarowanie rzeki 

Warty i Zbiornika Jeziorsko”; rosnące 

zainteresowanie turystyką niszową: ornitologiczną, 

poznawczą, kulinarną, konną, wędkarstwo  

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

T.7 Ekstremalne zjawiska pogodowe (susze, 

powodzie), wzrost opłat z tytułu korzystania  

z wody; dewastacja zbiorników w wyniku  

powodzi, działalności bobrów; zmiany klimatu  

pogorszają parametry i ilości wody 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      Lokalne 

2.2 Potencjał gospodarczy 

O.8 Poprawa aktywności społecznej mieszkańców 

w wyniku rozwoju technologii komunikacji 

społecznościowej m.in.: portale 

społecznościowe 

2.3 Poziom aktywności  

      społecznej 

T.8 Regulacje prawne oraz plany zagospodaro 

wania przestrzennego ograniczą możliwość 

rozwoju gastronomii; urbanizacja wsi  

powoduje zmniejszenie atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

2.2 Potencjał gospodarczy  

      w tym sektora rybackiego 

1.2 Zasoby i dziedzictwo  

      lokalne 

O.9 Wprowadzenie dopłat rolno 

-środowiskowych za produkcję cennych, 

rodzimych gatunków ryb  

2.2 Potencjał gospodarczy,  

      w tym sektora rybackiego 

T.9 Negatywne kampanie promocyjne 

zniechęcające do jedzenia karpia, 

zaangażowanie celebrytów i liderów opinii                                        

w promocję importowanych gatunków ryb 

1.3 Infrastruktura lokalna 

O.10 Regionalne i lokalne inwestycje  

w infrastrukturę wodno-ściekową spowodują 

poprawę czystości wody na obszarze LSR 
1.3 Infrastruktura lokalna  

T.10 Niekorzystne preferencje konsumentów 

(popularność ryb morskich); wzrost podaży  

i popularności ryb spoza Polski – z Czech 

2.2 Potencjał gospodarczy,  

      w tym sektora rybackiego 
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Rozdział V. Cele i wskaźniki  

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

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

Zestawienie celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć jest wynikiem analizy SWOT przeprowadzonej na 

spotkaniach LGD. Są one wynikiem nie tylko analizy SWOT, ale także opisu obszaru, jak również priorytetów, jakie 

wobec środków jakimi dysponuje LGD wybrano.  

 

Analizy problemów dokonano z uwzględnieniem kwestii społecznych, geograficznych, branżowych i instytucjonalnych. 

Etapy formułowania celów to:  

 

1. Gromadzenie propozycji: propozycje zgłaszane przez mieszkańców, opinie liderów społecznych,  

    rozmowy z kluczowymi osobami, propozycje ekspertów,  

 

2. Selekcja celów: eliminacja celów, obiektywnie niemożliwych do osiągnięcia, agregacja celów,  

 

3. Hierarchizacja celów. 

 

Matrycę  logiczną powiązań diagnozy, analizy SWOT oraz celów i wskaźników przedstawia tabela nr 16.  

1. Logika realizacji LSR: zaplanowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki są adekwatne do:  

a) diagnozy, co obrazuje tabela nr 13, 

b) wniosków z konsultacji: LGD uwzględniła wnioski zebrane podczas: spotkań konsultacyjnych, badań sondażowych, 

e-konsultacji, debaty publicznej, warsztatów strategicznych, narad obywatelskich Grupy Inicjatywnej ds. opracowania 

LSR, posiedzeń Zarządu oraz konsultacji eksperckich (opisanych szczegółowo w rozdziale III. Diagnoza),  

c) analizy SWOT co obrazuje tabela nr 16 (Matryca logiczna powiązań diagnozy SWOT oraz celów i wskaźników LSR),  

d) grup docelowych, co obrazuje tabela nr 18,  

e) obszarów interwencji, co obrazuje tabela nr 21. 

2. Proces formułowania celów i przedsięwzięć oparty był o test „SMART”, czyli wszystkie przyjęte w LSR cele są:  

S(pecific) – konkretne, stanowią rozwiązanie dla określonych w LSR problemów i wyzwań opisanych w diagnozie;  

M(easurable) – mierzalne poprzez założone wskaźniki; źródła pozyskania danych do pomiaru wskaźników wskazane 

zostały w tabeli nr 17;  

A(mbitious) – ambitne poprzez wizję i misję RLGD "Z Ikrą". 

Ale jednocześnie są również: R(ational) – możliwe do osiągnięcia w perspektywie realizacji LSR oraz biorąc pod uwagę 

możliwości LGD, głównie ograniczenia budżetowe; realność osiągnięcia zaplanowanych wskaźników potwierdzają 

złożone przez mieszkańców obszaru deklaracje w postaci fiszek projektowych; 

T(ime) – mają określoną perspektywę czasową do 2022 roku. Rysunek nr 3 przedstawia ciąg przyczynowo–skutkowy 

zaplanowanych w LSR celów, przedsięwzięć i wskaźników. 

3.  Cele i komplementarność LSR: założone w strategii cele i przedsięwzięcia są zbieżne z wszystkimi trzema celami 

przekrojowymi Europa 2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność,  a kryteria 

wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągniecie wskaźników określonych dla tych celów.  

W LSR uwzględniono także: 

- wskaźniki pochodzące ze źródeł statystyki publicznej: liczba podmiotów gospodarczych w systemie REGON, które 

otrzymały wsparcie w ramach LSR – min. 30 sztuk, 

- wskaźniki określające wpływ LSR na realizację Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020: liczba podmiotów 

w REGON dla obszarów wiejskich na 1.000 mieszkańców obszarów wiejskich  – 162,64  (źródło danych: GUS,  

w roku 2013 wskaźnik ten wynosił 162,35). Na podstawie corocznej ewaluacji LSR będziemy monitorować założone 

wskaźniki, będziemy wiedzieć, czy LSR „działa” albo „nie działa”. Osiąganie wskaźników będzie mierzone na różnych 
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„poziomach” wdrażania strategii (produkt – operacje i przedsięwzięcia, rezultat – cel szczegółowy, oddziaływania – cel 

ogólny).  

4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR: Zaplanowane wskaźniki są 

adekwatne do celów i przedsięwzięć, mierzalne, przejrzyste a do każdego są podane źródła danych i okresy pomiaru, 

wartość bazowa oraz określony został termin osiągnięcia wartości docelowych na rok 2022. Wartości docelowe 

wskaźników, jakie mają zostać osiągnięte dzięki realizacji LSR zostały określone proporcjonalnie, racjonalnie                                    

i efektywnie do planowanej wielkości zaangażowania środków z PO RYBY 2014-2020, co obrazuje tabela nr 15.  

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; 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 
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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 
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Źródło: Opracowanie własne LGD. 

 

 

I.1.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu  

lub rozwoju  

przedsiębiorstw lub 

gospodarstw rybackich  

w ramach LSR – 30 szt. 

 

I.1.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba utworzonych 

/utrzymanych miejsc 

pracy w ramach LSR, 

w tym przez osoby 

z grup 

defaworyzowanych, 

– 30 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  

–20.000 osób 

II.1.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

doposażonych obiektów 

lub miejsc infrastruktury 

turyst. i rekreacyjnej 

w ramach LSR - 34 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 – 20.000 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 - 8 szt., 
 

- liczba wydanych  

publikacji  

w ramach LSR - 6 szt., 
 

 

II.2.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba uczestników                     

imprez i wydarzeń  

- 3.800 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 - 20 szt. 

- liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 2 szt. 

 

III.1.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba uczestników szkoleń, 

w tym osób z grup 

defaworyzowanych 

- 120 osób (25 osób) 

-liczba odbiorców artykułów 

specjalist. 30 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 - 25 szt. 
 

- liczba wydanych  

publikacji  

w ramach LSR – 5 

szt., 
 

III.2.1. 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 
 

- liczba uczestników 

wydarzeń 

animacyjnych 

zorganizowanych  

przez LGD, w tym 

osób z grup 

defaworyzowanych   

- 10.000 osób  

(3500 osób) 

- liczba osób, które   

zapoznały się z 

publikacjami - 18.000 

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 48 sztuk 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA: 
 

Wzrost liczb inicjatyw w zakresie włączania 

społecznego i aktywizacji mieszkańców  

wskutek realizacji LSR do 2022r.  

o co najmniej 57 sztuk 
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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 30 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 20 000 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 30 
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 
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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 48 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 20 000 dane od beneficjentów 

W.2.2 liczba uczestników imprez i wydarzeń w ramach LSR  osoba 0 3 800 
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 34 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  

liczba zorganizowanych imprez 

i wydarzeń w ramach LSR  
sztuka 0 8 dane od beneficjentów 

konkurs 
liczba wydanych publikacji w 

ramach LSR  
sztuka 0 6 

 

dane od beneficjentów 

 

SUMA 4 913 102 zł 
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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 57 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 

120  

(25) 
dane własne LGD 

W.3.2 liczba odbiorców artykułów specjalistycznych osoba 0 30.000 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 

10.000 

(3500) 
dane własne LGD 

W.3.5 liczba osób, które zapoznały się z wydanymi publikacjami osoba 0 18.000 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 20 dane własne LGD 

projekt 

współpracy 

liczba zrealizowanych  

projektów współpracy 
sztuka 0 2 dane własne LGD 
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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 25 dane własne LGD 

liczba wydanych publikacji w 

ramach LSR 
sztuka 0 5 dane własne LGD 

SUMA 639.898 zł 
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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  

 

4.465.102 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 
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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 

 

203.898 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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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  
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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 
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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. 
 

 

 

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 

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,   
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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, 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. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 – 30 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 - 34 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów współpracy 1 szt. 

4.465.102 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- 8 szt., 

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

nabory konkursowe; 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 - 20 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów wspólpracy - 2 szt. 

203.898 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 - 25 szt. 

- liczba wydanych publikacji w ramach LSR – 5 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 
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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 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.  

 

Tabela nr 21. Wysokość wsparcia ESI w ramach LSR 
  

  Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

          PO RYBY 
Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
9 984 000  9 984 000 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
216 000  216 000 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
1 300 000 EFMR 1 300 000 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
500 000 EFMR 500 000 

Razem 12 000 000  12 000 000 

 

Źródło: Opracowane własne LGD zgodnie z wytycznymi. 
 

W ramach dostępnego na wdrażanie LSR budżetu planowana jest realizacja 6 przedsięwzięć wskazanych jako niezbędne 

do rozwiązania zidentyfikowanych problemów i wzmocnienia potencjałów, a więc osiągnięcia celów ogólnych LSR 

(patrz tabela nr 21). Na przedsięwzięcie „Od ikry do kawioru”, związane z zakładaniem i rozwojem istniejących 

działalności gospodarczych w sektorze rybackim, przewidziano kwotę w wysokości 5.007.000,00 zł. Poprzez ustalone 

kryteria wyboru, gwarantujące, że dofinansowanie uzyskają operacje zakładające co najmniej jedno miejsce pracy oraz 

premiowanie punktowe tych operacji, w których beneficjenci będą gwarantować większe zatrudnienie, przedsięwzięcie 

uwzględnione w Strategii znacząco przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Jako grupę defaworyzowaną,  

do której w sposób szczególny kierowane będzie wsparcie w ramach rozwijania działalności gospodarczej, wskazano 

osoby do 34 roku życia. Dodatkowo zaplanowano środki na przedsięwzięcia konkursowe, ewentualne operacje własne 

i projekty współpracy, które będą oddziaływać na wzmocnienie gospodarczego potencjału obszaru oraz integrację branż 

działalności gospodarczej, w tym w szczególności w sektorze rybackim.  

  

LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność 

pomocy określoną w konkursach – co opisuje stosowne kryterium wyboru operacji zawarte w procedurach. Ponadto 

założono wniesienie co najmniej 2% wkładu finansowego w ramach ewentualnych projektów własnych.  
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Rozdział IX. Plan komunikacji. 

 
Celem ogólnym Planu Komunikacji LSR RLGD „Z Ikrą” na lata 2015-2022 jest promowanie LSR, a tym samym 

Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020, które odzwierciedlają cele Strategii EU2020 zwłaszcza wśród mediów                        

i ogółu mieszkańców LGD oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia przewidzianych w Strategii 

wśród potencjalnych Beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach Funduszy 

Europejskich. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych Beneficjentów  

do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić konkurencyjność  

i atrakcyjność LGD. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców 

obszaru LSR dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach. Cel ogólny działań informacyjno-

promocyjnych realizowany jest poprzez wszystkie gminy tworzące LGD.  
 

Cel ogólny jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:  

 informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz w procesie realizacji 

projektów poprzez profesjonalną informację i pomoc w rozliczaniu projektów,  

 budowanie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich o możliwościach 

dofinansowania oraz o efektach realizacji LSR oraz bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji,  

 zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców na temat korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla 

gmin obszaru LGD, uzyskiwanych dzięki napływowi Funduszy Europejskich,  

 wzmocnienie pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji efektywnie wykorzystującej szanse stwarzane przez 

członkostwo Polski w Unii Europejskiej,  

 utrwalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej LGD.  
 

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez intensywne, różnorodne i długofalowe działania informacyjno-promocyjne, 

których ważnym elementem będą kampanie:  

 promocyjno-wizerunkowe, skierowane do mediów, mieszkańców, dotychczasowych i potencjalnych Beneficjentów,  

 informacyjne, adresowane do konkretnych grup potencjalnych Beneficjentów, uprawnionych do korzystania  

ze środków Unii Europejskiej.  
 

Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu: 
1. spotkania informacyjne m.in. szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, konferencje, warsztaty; 

2. publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych m.in. foldery, ulotki, plakaty; 

3. udział w targach, wystawach, imprezy, spotkania o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; 

4. strona internetowa: prowadzenie strony internetowej LGD zawierającej m.in.: informacje o naborach wniosków, 

kryteria wyboru, dokumenty programowe oraz promocja na portalach społecznościowych; 

5. promocja i informacja w środkach masowego przekazu m.in. kampanie prasowe; 

6. wykorzystanie logotypu LGD na narzędziach promocji typu: roll up, bannery, namiot, długopisy, smycze, torby 

reklamowe, teczki, opatrzonych logo LGD oraz UE. 

Treść komunikatów dostosowana będzie do prowadzonych działań promocyjnych:  

 informacyjne – tj. treści pozbawione emocji, czyli czysto fachowe i informacyjne, narzędzia: biuletyn, ulotki,   

 wizerunkowe – reklama na materiałach promocyjnych, promująca styl, elegancję i profesjonalizm,  

 perswazyjne – reklamy w telewizji lokalnej, radiowe, prasowe, na plakatach, na portalach społecznościowych.  
 

Grupy docelowe:  

 

1. Beneficjenci (projektodawcy) i potencjalni beneficjenci LSR: Celem działań informacyjno-promocyjnych 

adresowanych do ww. grupy docelowej jest zapoznanie z zasadami korzystania z dostępnej pomocy finansowej oraz 

zasadami rozliczania operacji. Informacja skierowana do tych grup powinna mieć ponadto charakter motywujący  

do składania wniosków oraz przedstawiać przykłady dobrych praktyk i zmian na obszarach wiejskich dokonywane  

w efekcie realizacji strategii.  

 

2. Grupy defaworyzowane: Działania skierowane do tej grupy będą mieć charakter informacyjny i motywujący  

do podjęcia działań w kierunku podjęcia zatrudnienia. Działania skierowane do tej grupy to głównie spotkania 

informacyjne oraz warsztaty i szkolenia, a także komunikaty zachęcające do podjęcia aktywności udostępnione  

w miejscach ogólnodostępnych (m.in.: tablice ogłoszeń, kurendy). 

 

3. Społeczność lokalna: Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020 adresowana do społeczności lokalnej wsi  

w głównej mierze ma na celu informowanie o efektach PO RYBY 2014-2020, zapoznawanie z przykładami dobrych 

praktyk i pozytywny odbiór podejścia RLKS. Ze względu na wielkość ww. grupy docelowej działania informacyjne 

kierowane będą do liderów wsi: sołtysów, aktywnych członków stowarzyszeń lokalnych. 
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4. Środki masowego przekazu: Celem działań skierowanych do środków masowego przekazu jest upowszechnienie 

informacji o działaniach wdrażanych przez LGD w ramach RLKS, o stanie wdrażania LSR, efektach tych działań,  

o zrealizowanych projektach, dobrych praktykach. 

 

 

Rozdział X. Zintegrowanie. 
 

Lokalna strategia rozwoju to spójny zestaw operacji mających na celu osiągnięcie lokalnych celów i potrzeb,                                   

który przyczynia się do osiagnięcia celów UE odnośnie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu 

społecznemu wzrostu. Jednym z podstawowych elementów LSR RLGD „Z Ikrą” jest jej zintegrowany charakter.   
 

10.1. Zgodnie z podejściem Leader LSR ma charakter zintegrowany co obrazują poniższe tabele nr 22 i 23.  
 

 

Tabela nr 22. Zintegrowany charakter zaplanowanych przedsięwzieć w ramach celu I LSR 
 

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022r. 

Spójne i kompleksowe podejście: obydwa cele szczegółowe: Podnoszenie wartości produktów rybactwa  

i akwakultury oraz Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany 

klimatu na obszrze LSR są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. 

Użycie różnych metod: wsparcie poprzez przyznawanie premii na samozatrudnienie, dotacji na rozwój istniejących 

firm, organizację szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób po raz pierwszy uruchamiających działalność gospodarczą, 

prowadzenie doradztwa, publikacje informacji branżowych w gazecie lokalnej i na stronie www.zikra.org.pl 

Zaangażowanie różnych sektorów i partnerów: a) gospodarczego: rolnicy rybacy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia 

pracodawców, rzemieślnicy z sektora rybackiego b) społecznego: członkowie rodzin jako osoby współpracujące  

z mikro i małymi przedsiębiorstwami, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, c) publicznego: gminy, Urzędy Gmin 

poprzez współpracę przy organizacji warsztatów, wydarzeń, udostępnianiu pomieszczeń do spotkań, szkoleń, 

wydarzeń promocyjnych, d) partnerzy: Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Uniejowskie 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 

Izba Rzemieślnicza w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, partnerskie LGD przy projekcie współpracy. 

Integrowanie różnych zasobów i branż działalności gospodarczej: prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla 

rybaków i przedsiębiorców; wykorzystanie gazety „Do Rzeczy”, strony internetowej LGD do publikowania 

artykułów branżowych i porad prawnych, finansowych i innych dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych 

podjęciem działalności gospodarczej oraz do promocji lokalnej przedsiębiorczości,  stworzenie bazy lokalnych biur 

rachunkowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, premiowanie projektów,  które wykorzystują 

lokalne zasoby np. są skierowane do lokalnej społeczności, przedsiębiorcy chcą korzystać z usług specjalistów lub 

dostawców z lokalnego rynku, zakładają, rozwijają działalność gospodarczą, która przedkłada się na promocję 

lokalnych zasobów np. usługi turystyczne w ścisłym powiązaniu z działanością rybacką i akwakulturą.  

Odpowiedź na zidentyfikowaną w analizie SWOT słabą stronę/zagrożenie: trudne warunki życia, ubożenie 

społeczeństwa, duża skala i akceptacja społeczna dla kłusownictwa i kradzieży ryb, niewiele instytucji wspierających 

rozwój przedsiębiorczości, brak zakładów pracy nastawionych na zatrudnianie nowych pracowników, w tym osób 

młodych i osób 50+, niewystarczająca ilość zakładów obróbki wstępnej ryb, brak kompetencji przy sprzedaży 

internetowej, ograniczenia administracyjne związane ze sprzedażą własnych ryb, niska dochodowość gosp. rybackich, 

wynikająca z długiego cyklu hodowli i sezonowości popytu oraz niedoinwestowanie technologiczne gospodarstw 

rybackich, niedostateczna infrastruktura turystyczna  

i rekreacyjna, w tym powiązana z gosp. rybackimi, niewystarczająca podaż usług małej gastronomi wykorzystującej 

ryby, brak zintegrowanego systemu sprzedaży ryb, kompetencji przy sprzedaży internetowej, ograniczenia 

administracyjne związane ze sprzedażą własnych produktów, ograniczenia systemowe w zagospodarowaniu 

zbiorników; nieuwzględnianie potrzeb rybactwa w gospodarowaniu zasobem wody, spadająca atrakcyjność zawodu 

rybaka oraz spadek zainteresowania młodych ludzi pracą w zawodzie rybak stawowy, sezonowość pracy w 

gospodarstwach rybackich. 

 

Źródło: Opracowane własne LGD 
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Tabela nr 23.  Zintegrowany charakter zaplanowanych przedsięwzieć w ramach celu II i III LSR 
 

Cel Ogólny II. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2022r. 

Cel Ogólny III. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022r. 

Spójne i kompleksowe podejście: cztery cele szczegółowe: Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością 

rybacką, Propagowanie dobrastanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury 

LSR, Podniesienie kompetencji rybackich mieszkańców obszaru LSR oraz Zaktywizowanie i zintegrowanie 

społeczności na obszarach rybactwa i akwakultury są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. 

Użycie różnych metod: duże wsparcie finansowe poprzez przyznawanie dotacji, realizacja projektów współpracy, 

organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, prowadzenie doradztwa, promowanie dobrych praktyk na stronie 

internetowej LGD www.zikra.org.pl.  

Zaangażowanie różnych sektorów i partnerów: a) społecznego m.in.: OSP, lokalni twórcy ludowi, stowarzyszenia, 

w tym młodzieżowe, wiejskie domy kultury, b) gospodarczego: rolnicy, przedsiębiorcy, związki pracodawców, 

rzemieślnicy i ich rodziny, c) publicznego: gminy, Urzędy Gmin poprzez współpracę przy organizacji warsztatów, 

wydarzeń, udostępnianiu pomieszczeń do spotkań, szkoleń, wydarzeń, zgłaszanie materiałów do lokalnej gazety „Do 

Rzeczy”, d) partnerzy: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury oraz 

Biblioteki, Muzeum M. Konopnickiej w Bronowie, partnerskie LGD przy projekcie współpracy.  

Integrowanie różnych zasobów i branż działalności gospodarczej: przy budowie i przebudowie obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami z branży: budowlanej, 

stolarskiej, dekarskiej itp.; przy wydawaniu publikacji poprzez współpracę z lokalnymi grafikami, drukarniami;                    

przy realizacji zadań dotyczących wzmocnienia kapitału społecznego poprzez współpracę z lokalnymi firmami 

szkoleniowymi, cateringowymi, domami kultury, stowarzyszeniami; premiowanie projektów (poprzez stworzenie 

odpowiedniego kryterium oceny w karcie oceny), które wykorzystują różne lokalne zasoby np. folklor, przyrodę, 

produkty lokalne, wielopokoleniowe tradycje rybackie. 

Odpowiedź na zidentyfikowaną w analizie SWOT słabą stronę /zagrożenie: niewiele instytucji wspierających 

rozwój przedsiębiorczości, niedostateczna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, w tym powiązana z gosp. 

rybackimi, niewystarczająca oferta rekreacyjna dla seniorów oraz młodzieży; mały poziom zintegrowania 

społeczności rybackiej, niska świadomość ekologiczna mieszkańców, brak współpracy międzypokoleniowej  

w zakresie kształcenia w zawodzie rybaka, kontynuacja trendu - pasywnych postaw, niska aktywność społeczna, 

zawodowa i kulturalna mieszkańców, postępująca masowa migracja młodych, prowadzące do utraty tożsamości 

kulturowej i więzi lokalnych, zaprzestanie kultywowania tradycyji, szczególnie rybackich, niestabilny system prawny 

w Polsce, trudności w dostępie do środków UE, niespójna polityka ochrony środowiska, urbanizacja wsi powoduje 

zmniejszenie atrakcyjności turystycznej obszaru, negatywne kampanie promocyjne zniechęcające do jedzenia karpia, 

zaangażowanie celebrytów i liderów opinii w promocję importowanych gatunków ryb, niekorzystne preferencje 

konsumentów (popularność ryb morskich); wzrost podaży i popularności ryb spoza Polski – z Czech. 

 

Źródło: Opracowane własne LGD 

 

Sekwencję interwencji planowanych do przeprowadzenia w ramach LSR wspólnie dla wszystkich celów przedstawiają 

tabela nr 15 i  rysunek nr 3 w rozdziale V. Cele i wskaźniki. 

 

10.2. LSR RLGD „Z Ikrą” integruje przynajmniej 3 branże działalności gospodarczej: 

 

1) branżę rybacką, w tym m.in.: hodowlę ryb, przetwórstwo ryb, sprzedaż hurtową ryb, łowiska, sklepy wędkarskie,  

 

2) branżę turystyczną, w tym m.in.: wynajem pokoi, usługi gastronomiczne, usługi uzdrowiskowe, usługi rekreacyjne, 

wynajem hal namiotowych, scen plenerowych, nagłaśnianie imprez plenerowych,   

 

3) branżę budowlaną, w tym m.in.: stolarstwo, ciesielstwo, zduństwo, usługi elektryczne, hydrauliczne, montaż OZE,  

 

4) branżę usług dla ludności, w tym m.in.: biura rachunkowe, gabinety medyczne, weterynaryjne, kosmetyczne, usługi 

teleinformatyczne, informatyczne, kluby fitness, usługi krawieckie, usługi opiekuńcze nad dziećmi, usługi w zakresie 

zaspokajania potrzeb osób srtarszych, usługi mechaniczne,  

 

5) branżę przetwórstwa rolnego, w tym w szczególności lokalnych produktów rolnych m.in.: produkcja serów, wędlin. 
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10.3. Cele sformułowane w trakcie opracowywania LSR zostały przeanalizowane pod kątem ich zgodności                             

i komplementarności z celami strategicznymi w dokumentach wyższego rzędu i są zgodne na poziomie lokalnym, 

wojewódzkim, krajowym i europejskim, jak wykazano w tabelach nr 25 i 26. 

 

Tabela nr 24.  Wykaz dokumentów strategicznych wyższego rzędu zgodnych z celem I. LSR 

 

Cel główny I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022r.  

1 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2014-2020 z celem I. Rozwój 

przedsiębiorczości i stabilnego rynku pracy, I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców m.in. 

poprzez przyznawanie dotacji na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim.  

2 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Dalików z celem ogólnym II. Rozwój gospodarczy m.in. poprzez 

przyznawanie dotacji na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim. 

3 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Konstantynowa Łódzkiego z celem I. Szybszy rozwój gospodarczy 

miasta poprzez przyznawanie dotacji na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim. 

4 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2014-2020 z celem B. Rozwój osadnictwa, 

rolnictwa, inwestycji i przedsiębiorczości, B.3. Tworzenie warunków atrakcyjnych dla inwestorów i rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez dotację na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim. 

5 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+ z celem strategicznym 5.3.3. Wzrost 

atrakcyjności gospodarczej gminy m.in. poprzez przyznawanie dotacji na samozatrudnienie i tworzenie miejsc 

pracy w sektorze rybackim. 

6 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Pęczniew 2013–2020 z celem B. Rozwój małej 

przedsiębiorczości, B.1 Rozwój agroturystyki, B.2 Wsparcie i promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez 

przyznawanie dotacji na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim. 

7 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Poddębice 2015-2020 z celami startegicznymi: I. Rozwój 

turystyki rehabilitacyjnej, zdrowotnej i rekreacyjnej, I.1 Rozwój turystyki w oparciu o źródła geotermalne;  

II. Rozwój przedsiębiorczości, II.1. Kadry dla przedsiębiorczości, II.2 Rozwój agroturystyki poprzez udzielanie 

dotacji na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rybackim. 

8 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2024 z celem 1. Rozwój 

przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw rolnych i celem szczegółowym 1.3. Wsparcie 

dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez przyznawanie dotacji na samozatrudnienie i tworzenie nowych 

miejsc pracy w sektorze rybackim. 

9 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013-2020 z celem 2. Wzmocnienie potencjału 

społeczno-gospodarczego wokół zasobów posiadanych przez gminę, 2.1. Aktywizacja ducha przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim. 

10 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Wartkowice na lata 2015-2025 z celem 1. Równomierny rozwój 

gospodarczy gminy, 1.C. Przedsiębiorczość poprzez dotacje na tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim. 

11 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2013-2020 z obszarem strategicznym III. Gospodarka, 

rolnictwo i turystyka, III.6. Sprzyjanie rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości poprzez przyznawanie dotacji na 

uruchamianie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim.   

12 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013–2020 z celem II. Tworzenie miejsc pracy, 

II.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez dotacje na tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim. 

13 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020 z celem A. Rozwój funkcji turystycznej powiatu 

i celami: A.1 Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, A.2 Turystyka aktywna oraz celem strategicznym  

B. Poprawa jakości życia mieszkańców i celem operacyjnym B.2 Sfera gospodarcza m.in. poprzez przyznawanie 

dotacji na uruchamianie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

14 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020 z celem I. Przedsiębiorczość  

i inwestycje, I.1 Wspieranie przedsiębiorców poprzez dotacje na rozwój dział. gospodarczej w sektorze rybackim.   
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15 

Zgodność ze Scenariuszem Rozwoju Powiatu Łęczyckiego do roku 2020 z kierunkiem działań stymulujących 

rozwój gospodarczy w Powiecie Łęczyckim, Działanie 1. Tworzenie lokalnej infrastruktury wspierania 

przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania lokalnych firm i gospodarstw rolnych  

w pozyskiwaniu środków pomocowych poprzez dotacje na rozwój dział. gospodarczej w sektorze rybackim.   

16 

Zgodność ze strategicznymi kierunkami działań Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020: 
- w płaszczyźnie horyzontalnej m.in. poprzez: 1.1. rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych 

specjalizacji regionalnych: wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, rozpowszechnianie wiedzy i informacji                  

nt. nowoczesnych technologii, wspieranie rozwoju funkcji uzdrowiskowych, wspieranie sektora usług 

środowiskowych (m.in. recykling, zmniejszające zanieczyszczenia i zużycie zasobów naturalnych), wspieranie 

rozwoju technologii związanych z obsługą logistyczną, księgową i informatyczną firm, wspieranie aktywności 

twórczej w sektorze rybackim, 1.2. rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej: wspieranie rozwoju 

energooszczędnych technologii, promocję tzw. „dobrych praktyk energetycznych”, wsparcie przepływu wiedzy 

w zakresie wykorzystywania eko-innowacyjnych technologii, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości związanej 

z produkcją energii z odnawialnych źródeł w sektorze rybackim, 2.2. kształtowanie aktywnych postaw na rynku 

pracy: wsparcie osób zakładających własną działalność gospodarczą, promocję elastycznych form zatrudnienia 

i organizacji pracy, w tym samozatrudnienia i firm rodzinnych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

akademickiej pozwalającej godzić rozwój naukowy i pracę zarobkową, upowszechnianie modelu „silver 

economy” w sektorze rybackim, 3.2 rozwój MŚP i sektora rolnego: wspieranie inwestycji z uwzględnieniem 

innowacji: technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, eko-innowacji, innowacji społecznych 

przyczyniających się do tworzenia i zachowania trwałych miejsc pracy, wspieranie działań w zakresie 

dostosowywania się przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów, 

wspieranie nowych modeli biznesowych dla firm, wspieranie osób i firm rozpoczynających działalność  

w zakresie wytwarzania i promocji produktów regionalnych, wspieranie działań na rzecz produkcji i naprawy 

maszyn i urządzeń dla rolnictwa w sektorze rybackim, 9.1. wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych: 

wspieranie inwestycji wykorzystujących potencjały endogeniczne (m.in. przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi 

uzdrowiskowe i turystyczne) w sektorze rybackim,  

- w płaszczyźnie terytorialno-funkcjonalnej poprzez: 1.2. Obszary wiejskie: wspieranie działań na rzecz rozwoju 

agroturystyki, na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora pozarolniczego, 2.1. Łódzki Obszar 

Metropolitalny: wspieranie działalności związanych z rozwojem gospodarki kreatywnej, wspieranie działań na 

rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych, 2.5. Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, 

Warty i Bzury: wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki aktywnej oraz rozbudowy bazy turystycznej. 

17 

Zgodność z Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim 2007–2020 z celami: 3. Rozwój 

zasobów ludzkich oraz współpraca w obszarze turystyki, 3.4. Wzrost rangi turystyki jako dziedziny gospodarki 

regionu oraz stymulowanie rozwoju inicjatyw społeczno-samorządowych na rzecz rozwoju turystyki,   

4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego, 4.1. Rozwój podstawowej infrastruktury 

turystycznej zgodnie z oczekiwaniami rynku odbiorców m.in. poprzez wspieranie tworzenia oraz rozwoju 

przedsiębiorstw z branży turystycznej i okołoturystycznej, szczególnie bazy noclegowej i gastronomicznej. 

18 

Zgodność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego 2014– 2020 z priorytetami: 

3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, 8iii: Praca na własny 

rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój firm. 

19 

Zgodność ze Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z celem strategicznym 4: Rozwój 

nowoczesnego kapitału ludzkiego i społecznego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego  

i celami operacyjnymi: 4.1. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników oraz przedsiębiorczości poprzez 

przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

20 

Zgodność ze Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ”Dynamiczna Polska 2020” z celami: 

1.4. Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym 

uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP, 2.5. Wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki, 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną 

ścieżkę” poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 
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21 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 z celami: 1.Wzrost zatrudnienia, 2. Wydłużenie 

aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, 3. Poprawa sytuacji osób  

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie miejsc pracy i rozwój 

działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

22 

Zgodność z Planem przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim: Obszar działania – rynek 

pracy z działaniami krótkookresowymi: 1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozpoczynania dział. 

gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie bezzwrotnej pomocy na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem osób do 30 roku życia poprzez przyznawanie dotacji 

na tworzenie miejsc pracy i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

23 

Zgodność z dokumentem strategicznym „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności” z Obszarem strategicznym 

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna i celem 2. Rozwój regionalny poprzez przyznawanie 

dotacji na tworzenie miejsc pracy i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

24 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 z obszarami strategicznymi: II. Konkurencyjna gospodarka i celami: 

II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki, II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, III. Spójność społeczna  

i terytorialna i celami: III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, III.3.3. Tworzenie warunków 

dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 

wiejskich poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

25 

Cele wyznaczone w LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w Strategii 

Europa 2020 odnośnie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu m.in. 

poprzez: wspieranie inicjatyw opartych na transferze wiedzy i innowacji, wspieranie firm korzystających 

efektywnie z lokalnych zasobów, wspieranie firm z branży OZE, wspieranie grup defaworyzowanych  

w pozyskiwaniu dotacji na tworzenie i rozwój własnych działalności gospodarczych, pełniejszym wykorzystaniu 

TIK, prowadzenie doradztwa by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które 

przyczyniałyby się do tworzenia nowych miejsc, szerzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 

wspieranie firm efektywnie korzystających z lokalnych zasobów w sektorze rybackim.  

26 

Zgodność ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 z celami: 

1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 1.2. 

Zwiększanie zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania, 

1.3. Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału endogenicznego 

obszarów wiejskich poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w sektorze rybackim. 

27 

Zgodność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 z celem 1. Wspomaganie wzrostu 

konkurencyjności regionów, 1.2.3. Rozwiajnie potencjału rozwojowego i absorbcyjnego obszarów wiejskich 

poprzez przyznawanie dotacji na tworzenie i rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w sektorze rybackim.  

28 

Zgodność z PO RYBY 2014-2020 w szczególności z celem tematycznym 8 „Promowanie trwałego  

i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, realizującego Strategię Europa 

2020, wspierany będzie rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury z zastosowaniem instrumentu 

RLKS poprzez realizację LSR. W związku z tym, RLKS przyczynia się do osiągnięcia priorytetu Unii nr 4, 

zgodnie z art. 6 pkt. 4 rozporządzenia EFMR „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację 

następującego celu szczegółowego: promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia 

miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności rynku pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności  

w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej” poprzez realizację 

przedsięwzięć w zakresie zachęcania młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw 

produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, czy też dywersyfikacji i nowych form dochodów osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa. 

29 

Zgodność z AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w polsce w latach 

2014-2020 z celami akwakultury ekstensywnej: 1. Utrzymanie istniejącej powierzchni produkcyjnej stawów  

i jej zrównoważone wykorzystanie, 2. Zwiększenia dochodowości gospodarstw stawowych, 3. Wzmocnienie  

i rozpowszechnienie prośrodowiskowej i prospołecznej roli gospodarki karpiowej poprzez przyznawanie dotacji 

na tworzenie miejsc pracy i rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim. 

Źródło: Opracowane własne LGD 
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Tabela nr 25. Wykaz dokumentów strategicznych wyższego rzędu zgodnych z celem II. i III. LSR 

 

Cel Ogólny II. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2022r. 

Cel Ogólny III. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022r. 

1 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2014-2020 z celem VI. Rozwój 

aktywności społeczności lokalnej, VI.1. Rozwój kultury, sportu i rekreacji, VI.2. Wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój infrastruktury lokalnej, organizację szkoleń, warszatatów dla 

mieszkańców terenów zależnych od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego.  

2 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Dalików z celem strategicznym z celem strategicznym I. 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozwój 

infrastruktury lokalnej, organizację szkoleń, warszatatów dla mieszkańców terenów zależnych od rybactwa, 

propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego. 

3 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Konstantynowa Łódzkiego z celem ogólnym II. Wyższy poziom 

życia mieszkańców m.in. poprzez: rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, wydawanie publikacji, 

warsztaty poprzez rozwój infrastruktury lokalnej, organizację szkoleń, warszatatów dla mieszkańców terenów 

zależnych od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego. 

4 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2014-2020 z celem A. Poprawa jakości życia 

mieszkańców, A.2. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez rozwój infrastruktury lokalnej, organizację 

szkoleń, warszatatów dla mieszkańców z terenów zależnych od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy 

dotyczącej rozwoju sektora rybackiego. 

5 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2020+ z celem strategicznym 5.3.1 

Dbałość o ład przestrzenny gminy i 5.3.4 Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

poprzez rozwój infrastruktury lokalnej, organizację szkoleń, warszatatów dla mieszkańców terenów zależnych 

od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego. 

6 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Pęczniew 2013-2020 z celem A Rozwój turystyki  

i rekreacji, A.1 Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, organizację szkoleń, warszatatów dla mieszkańców terenów 

zależnych od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego. 

7 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Poddębice 2015-2020 z celami: I. Rozwój turystyki 

rehabilitacyjnej, zdrowotnej i rekreacyjnej, I.3 Rozwój turystyki rekreacyjnej, II. Rozwój przedsiębiorczości,  

II.1 Kadry dla przedsiębiorczości, III. Rozwój infrastruktury lokalnej, III.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury 

lokalnej, IV. Efektywna promocja i komunikacja, IV.1 Zintegrowana promocja Gminy poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, szkolenia, warszataty dla 

mieszkańców terenów zależnych od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego.  

8 

Zgodność z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2024 z celami: 2. Poprawa 

infrastruktury technicznej i społecznej, 3. Mądrzy i aktywni mieszkańcy, 2.6. Zachowanie i ochrona dziedzictwa 

naturalnego i kulturalnego, 3.2. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, szkolenia, warszataty dla mieszkańców 

terenów zależnych od rybactwa, propagowanie specjalistycznej wiedzy dot. sektora rybackiego. 

9 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013-2020 z celem ogólnym 3. Zrównoważony 

rozwój infrastruktury na potrzeby mieszkańców i przyjezdnych, 3.4. Dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb 

mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, upowszechnianie dziedzictwa 

kulturowego, szkolenia, warszataty dla mieszkańców terenów zależnych od rybactwa. 

10 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Wartkowice na lata 2015-2025 z celem 2. Rozwój społeczny gminy, 

2.A. Potencjał społeczny poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, upowszechnianie 

dziedzictwa kulturowego, szkolenia, warszataty dla mieszkańców terenów zależnych od rybactwa, 

propagowanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej sektora rybackiego. 
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11 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2013-2020 z obszarem I. Infrastruktura społeczna  

i celami: I.1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej, I.5. Rozwój działalności świetlic 

wiejskich, I.7. Kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego poprzez: rozwój infrastruktury kulturalnej, 

rekreacyjnej, wydawanie publikacji, organizację warsztatów, wyjazdów studyjnych. 

12 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013 – 2020 z celem IV. Promocja Powiatu, 

IV.3. Rozwój tożsamości lokalnej poprzez: wydawanie publikacji, promocję lokalnego dziedzictwa rybackiego. 

13 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020 z celem III. Atrakcyjność 

osadnicza powiatu, III.2. Rozwój kultury, sportu i rekreacji m.in. poprzez: rozwój infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarach zależnych od rybactwa i akwakultury.  

14 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020 z celem B. Poprawa jakości życia 

mieszkańców, B.1. Sfera społeczna poprzez: organizację warsztatów, wyjazdów studyjnych dla rybaków.  

15 

Zgodność ze Scenariuszem Rozwoju Powiatu Łęczyckiego do roku 2020 z kierunkiem działań stymulujących 

rozwój gospodarczy w Powiecie Łęczyckim, Działanie 3. Aktywne działania władz lokalnych w kierunku 

wypromowania powiatu, jako miejsca przyjaznego poprzez promocję lokalnego dziedzictwa, w tym rybackiego. 

16 

Zgodność ze strategicznymi kierunkami działań Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020: 

- w płaszczyźnie horyzontalnej poprzez: 4.1. Rozwój społeczności lokalnych: wspieranie szkoleń promujących 

postawy pro obywatelskie, prospołeczne i proekologiczne, w szczególności wśród młodzieży, aktywizowanie 

osób 50+, wspieranie kursów, szkoleń z zakresu umiejętności posługiwania się komputerem, uruchamianie stron 

internetowych, 4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnej: podnoszenie wiedzy o regionie, wspieranie szkoleń 

animatorów kultury, promocję i wspieranie rozwoju twórczości folklorystycznej, 5.3. Rozwój usług i poprawa 

dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji: unowocześnianie bazy kulturalnej, rekreacyjnej, 

turystycznej, wspieranie cyfryzacji zasobów dziedzictwa lokalnego, promocja produktów turystycznych, 

wspieranie szkoleń na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług kultury, turystyki i rekreacji, wspieranie 

wydarzeń kulturalnych, wspieranie tworzenia sieci współpracy podmiotów zaangażowanych w działania 

kulturalne, 6.1. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu: wspieranie szkoleń umożliwiających pozbywanie 

się nawyków tzw. wyuczonej bezradności, wspieranie inicjatyw dla dzieci i młodzieży, 6.2. Reintegracja 

zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym: wspieranie aktywnych świetlic 

wiejskich na obszarach zależnych od rybactwa, 

- w płaszczyźnie terytorialno-funkcjonalnej poprzez: 1.2. Obszary wiejskie: wspieranie działań na rzecz poprawy 

dostępu do usług kultury i rekreacji, 2.5 Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: wspieranie 

działań na rzecz rozwoju turystyki, wykreowania wizerunku obszaru LGD jako atrakcyjnego turystycznie. 

17 

Zgodność z Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007–2020 z celami:  

1. Rozwój produktów turystycznych, 1.1 Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej 

zdolności kreowania wizerunku województwa, 1.2 Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa istniejących 

produktów turystycznych oraz podnoszenie ich jakości, 1.3 Rozwój lokalnych produktów turystycznych 

wspierających budowę wizerunku turystycznego województwa, 4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej 

województwa łódzkiego, 4.2. Kształtowanie i rozwój makroprzestrzeni turystycznych – rozwój infrastruktury 

wspierającej budowę produktów turystycznych m.in. poprzez: wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej  

i turystycznej, organizację wydarzeń promujących walory turystyczne obszaru LGD, wydawnictwa, imprezy itp. 

18 

Zgodność z RPO WŁ 2014 – 2020 z Priorytetem 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego poprzez: promocję i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa, wydawanie publikacji 

o obszarze, wspieranie podmiotów działających w sferze kultury na obszarach zależnych od rybactwa. 

19 

 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z celem 1 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na rzecz budowy przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, sprzyjających włączeniu 

społecznemu, 1.1 Zintegrowane działania rewitalizacyjne w wymiarze przestrzennym, przyrodniczym, 

społecznym, gospodarczym i kulturowym, 1.4. Wspieranie efektywnego wykorzystania potencjału dziedzictwa 

kulturowego poprzez rozwój infrastruktury, promocję, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa w tym rybackiego. 
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20 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 z obszarami strategicznymi: 

I. Sprawne i efektywne państwo,  cel I.3.2. Rozwój kapitału społecznego poprzez działania, które będą służyły 

zwiększeniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego; wzmacniane będą aktywne wspólnoty lokalne poprzez 

tworzenie lub udostępnianie publicznej przestrzeni, m.in. dzięki budowie nowych lub wykorzystaniu już 

istniejących elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz promowanie inicjatywy lokalnej.  

III. Spójność społeczna i terytorialna, cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, III.3.3. 

Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania 

potencjału obszarów wiejskich poprzez poprawę dostępu do edukacji i kultury, realizację projektów współpracy. 

21 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 z celami: 2. Wydłużenie aktywności zawodowej  

i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 5. Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjnej, organizację warsztatów z wykorzystaniem nowych technologii, wyjazdy studyjne. 

22 

Zgodność z dokumentem strategicznym „Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności” z obszarem 

strategicznym Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna i celem 5. Kapitał społeczny poprzez: 

organizację  warsztatów z wykorzystaniem TIK, wyjazdów studyjnych, realizację projektów współpracy. 

23 

Zgodność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 z celami: 1. Wspomaganie wzrostu 

konkurencyjności regionów i 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałaniem marginalizacji obszarów 

problemowych, 1.3.1. Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału ludzkiego i społecznego, 1.3.6. 

Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego i 2.2.5. Usługi 

kulturalne przez rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, organiację szkoleń na obszarach rybackich.  

24 

Cele wyznaczone w LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w Strategii 

Europa 2020 odnośnie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu 
m.in. poprzez: wspieranie inicjatyw opartych na transferze wiedzy i innowacji, korzystających efektywnie  

z lokalnych zasobów, przyjaznych środowisku, wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury wykorzystującej OZE, 

wspieranie grup defaworyzowanych w pozyskiwaniu dotacji na realizację własnych projektów, pełniejsze 

wykorzystanie TIK, rozpowszechnianie wiedzy za pośrednictwem sieci, prowadzenie doradztwa by innowacyjne 

pomysły rozwiązywały problemy społeczne, szerzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 

umożliwienie ludziom zdobywania nowych umiejętności, wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych, aby 

umożliwić osiągnięcie spójności społecznej oraz wyższej wydajności na obszarach zależnych od rybactwa.  

25 

Zgodność ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 z celami:  

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

1.4. Zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego oraz aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, 

2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej, 2.4. Rozwój 

infrastruktury społecznej zapewniającej mieszkańcom obszarów wiejskich dostęp do dóbr i usług publicznych,  

5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 5.2. Kształtowanie przestrzeni 

wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego, 5.5. Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich poprzez: rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

26 

Zgodność z PO RYBY 2014-2020 w szczególności z celem tematycznym 8 „Promowanie trwałego i wysokiej 

jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników” m.in. poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, 

rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, promocję i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa 

związanego z rybactwem, organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów aktywizacyjnych. 

27 

Zgodność z AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w polsce w latach 

2014-2020 z celami wspierającymi rozwój akwakultury 3. Wzmocnienie i rozpowszechnienie prośrodowiskowej 

i prospołecznej roli gospodarki karpiowej oraz 4. Ukierunkowanie polskiej nauki, szkolnictwa i administracji na 

nowe oczekiwania akwakultury na rynku polskim i zagranicznym poprzez organizacje warsztatów, szkoleń, 

wyjazdów studyjnych, publikacje w zakresie szerzenia specjalistycznej wiedzy dotyczacej sektora rybackiego. 

 

Źródło: Opracowane własne LGD 



61 
 

Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter zintegrowany w obszarze: 

 

- sektorów życia społeczno-gospodarczego: proponowane przedsięwzięcia zakładają udział w ich realizacji 

przedstawicieli sektora publicznego i gospodarczego rybackiego w ścisłej współpracy z sektorem społecznym (tabele 

nr 14 i 21 w rozdziale V. Cele i wskaźniki LSR). 

 

- sektorów gospodarki: produkty lokalne, przemysłowe, turystyczne będą wytworem przedsiębiorców z kilku sektorów 

gospodarki; np. zdrowa żywność angażuje rybaków rolników, przetwórców, transportowców, handlowców itp; 

 

- wykorzystania lokalnych zasobów: stawy, rzeki, wody geotermalne, atrakcyjne środowisko, folklor, zabytki oraz 

przyjaźnie nastawiona wspólnota rybacka to potencjał, który właściwie wykorzystany przyczyni się do realizacji LSR. 

 

 

Rozdział XI. Monitoring i ewaluacja  

 
Procesy monitoringu i ewaluacji są względem siebie niezależne, choć pozostają w ścisłym związku, gdyż dotyczą tych 

samych zagadnień. Monitoring i ewaluacja LSR są kluczowymi elementami skutecznego procesu jej wdrażania, 

zapewniającymi pozyskanie informacji na temat postępów prowadzonych działań, w głównej mierze w kontekście 

realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych. Stanowią równocześnie narzędzia kontroli i oceny 

umożliwiające korektę nieprawidłowości w procesie wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, poprzez wprowadzenie 

niezbędnych modyfikacji i uaktualnień podczas wdrażania strategii. 

 

Monitoring realizacji LSR stanowi równoległy do jej wdrażania, ciągły, rutynowy proces wymagający zbierania  

i analizy danych oraz raportowania wyników w określonych przedziałach czasowych. Dla sprawnej jego realizacji, 

przyjmuje się, iż proces monitorowania, z uwagi na charakter prowadzonych działań, w sposób ciągły i na bieżąco 

prowadzony będzie przez biuro LGD. Natomiast w odstępach rocznych dokonywana będzie przez Zarząd analiza 

monitoringu, by w razie potrzeby skorygować zaistniałe nieprawidłowości. Jako metodę raportowania przyjmuje się 

pisemne sprawozdania z postępów w realizacji LSR. Niezbędnych danych do opracowania niniejszych raportów 

dostarczać będzie Zarządowi biuro LGD. Treść sprawozdań, zgodnie z zasadą jawności działania LGD, będzie 

podawana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej LGD. 

 

Celem ewaluacji LSR jest ocena działań realizowanych przez LGD ze względu na adekwatność i użyteczność tych 

działań w efektywnym wydatkowaniu środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zgodzie  

z założeniami i kierunkami rozwoju nakreślonymi w LSR. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji 

będzie Zarząd, uprawniony do ewentualnego zlecania jej ekspertom oraz podmiotom zewnętrznym. Uzyskane wyniki 

prezentowane będą w formie raportów i upubliczniane za pośrednictwem strony internetowej LGD. W procesie 

ewaluacji LGD uwzględniła metody partycypacji społecznej m.in. badania ankietowe, wywiady, e-ankiety, spotkania 

konsultacyjne, e-konsultacje na stronie www. Wyniki ewaluacji przemienią się w konkretne działania (np. zmiana 

procedur, lokalnych kryteriów) na podstawie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd i przyjętych przez Walne 

Zebranie LGD. Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR opisuje załącznik nr 2 do strategii. 

 

Tabela nr 26. Elementy podlegające monitorowaniu i ewaluacji LSR i LGD 

 

Elementy 

funkcjonowania LGD 

i wdrażania LSR 

podlegające ocenie 

Podmiot 

wykonujący 

badanie 

Źródła danych  

i metody ich zbierania 

Czas/ okres 

dokonywania 

pomiaru 

Analiza  

i ocena danych 

Elementy funkcjonowania LGD podlegające ewaluacji 

Pracownicy 

biura LGD 

Zarząd LGD/ 

ekspert  

zewnętrzny  

 

 opinia Zarządu 

 opinia 

wnioskodawców 

 karta doradztwa 

 ankieta oceniająca 

jakość doradztwa  

 sprawozdania  

z realizacji LSR 

 IV kwartał 2018 

(za III.2016-III.2018) 

 IV kwartał 2021  

(za IV.2018-III.2021) 

 III/IV kwartał 2023      

  (za cały okres  

  programowania) 

 przestrzeganie 

regulaminu pracy 

biura oraz zapisów 

umów o pracę 

 jakość świadczonych 

usług doradczych 
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Organ zarządczy, 

decyzyjny  

oraz kontrolny 

Ekspert/ 

podmiot 

zewnętrzny  

 

 listy obecności oraz 

protokoły z posiedzeń 

 ankiety z członkami 

Zarządu, Rady, 

Komisji Rewizyjnej 

 IV kwartał 2018  

(za  III.2016-III.2018) 

 IV kwartał 2021 

(za IV.2018-III.2021) 

 III/IV kwartał 2023    

  (za cały okres  

  programowania) 

 frekwencja na 

posiedzeniach 

 realizacja uchwał 

 przestrzeganie 

regulaminów pracy 

organów LGD 

Realizacja zadań 

dotyczących 

funkcjonowania,  

w tym ocena 

działalności LGD 

Zarząd LGD/ 

ekspert, 

ewaluacja  

z udziałem 

społeczności 

lokalnej 

 sprawozdania  

z realizacji LSR 

 wnioski o płatność 

 IV kwartał 2018  

(za III.2016-III.2018) 

 IV kwartał 2021 

(za IV.2018-III.2021) 

 III/IV kwartał 2023     

   (za cały okres  

   programowania) 

 realizacja budżetu 

 opinia społeczności  

nt. działalności LGD 

 rozpoznawalność LGD  

 komunikacja LGD ze 

społecznością lokalną 

Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji 

Realizacja LSR,  

w tym: celów, 

przedsięwzięć, 

wskaźników, 

wydatkowania 

budżetu 

Zarząd LGD,  

ekspert, 

podmiot 

zewnętrzny  

 matryca celów LSR 

 informacje od IZ 

 o zawartych oraz    

 wypłaconych umowach 

 informacje z naborów  

 ankieta monitorująca  

 ankiety z beneficjentami 

 karty kontrolne grantu 

  IV kwartał 2018  

(za III.2016-III.2018) 

  IV kwartał 2021  

(za IV.2018-III.2021) 

 III/IV kwartał 2023    

(za cały okres  

 programowania) 

 stopień realizacji 

poszczególnych celów 

 stopień realizacji 

wskaźników 

 stopień kontraktowania  

i wydatkowania środków 

 spójność i trafność 

rozwiązań 

proceduralnych 

Realizacja 

naborów,  

w tym: 

harmonogram, 

lokalne kryteria  

i procedury wyboru 

operacji, 

zainteresowanie 

społeczne naborem 

Zarząd LGD, 

ekspert, 

podmiot 

zewnętrzny, 

ewaluacja z 

udziałem 

społeczności 

lokalnej 

 

 informacje z naborów  

 strona internetowa  

LGD – licznik pobrań 

informacji o naborze 

 karta doradztwa 

 analiza lokalnych 

kryteriów i procedury 

wyboru operacji 

 ankiety z członkami 

Rady 

 IV kwartał 2018  

(za III.2016-III.2018) 

 

 IV kwartał 2021  

(za IV.2018-III.2021) 

 

 III/IV kwartał 2023     

 (za cały okres  

 programowania) 

 zgodność działań  

z harmonogramem, 

  dostępność 

informacji oraz poziom 

zainteresowania 

lokalnej społeczności  

podejmowaniem 

działań w naborach, 

 jasność, przejrzystość 

i aktualność kryteriów  

Elementy funkcjonowania LGD podlegające monitorowaniu 

Szkolenia LGD 
Pracownicy 

biura LGD 

 listy obecności  

 ankieta oceniająca 

 na bieżąco/  

raporty roczne  

 harmonogram szkoleń 

 frekwencja  

Doradztwo LGD 

 

Pracownicy 

biura LGD 

 karty doradztwa 

 ankieta oceniająca 

doradztwo 

 informacje z naborów  

 na bieżąco/  

raporty roczne 

 ilość i jakość 

świadczonych usług 

doradczych przez LGD 

Zainteresowanie 

działalnością LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

 strona internetowa 

LGD 

 listy ze spotkań 

aktywizacyjnych 

 ankiety kierowane do 

lokalnej społeczności 

 na bieżąco/ 

raporty roczne 

 licznik wejść na www 

 frekwencja spotkań  

 efektywność planu   

  komunikacji 
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Działalność 

organów LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

 listy obecności  

z posiedzeń 

 na bieżąco/  

raporty roczne 

 frekwencja na 

posiedzeniach 

Elementy wdrażania LSR podlegające monitorowaniu 

Realizacja LSR 

oraz 

budżetu LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

 matryca celów LSR 

 zestawienia zawartych  

i wypłaconych umów  

 informacje z naborów  

 ankieta monitorująca  

 karta kontrolna grantu 

 na bieżąco/  

raporty roczne 

 osiąganie  wskaźników  

 budżety na projekty 

konkursowe, grantowe, 

operacje własne, 

projekty współpracy, 

funkcjonowanie LGD  

Nabory wniosków  

o przyznanie 

pomocy 

Pracownicy 

biura LGD 

 harmonogram 

naborów 

 informacje z naborów 

wniosków  

 karta doradztwa 

 na bieżąco/  

raporty roczne 

 ogłaszanie konkursów  

wg harmonogramu 

 wykorzystanie 

środków w naborze 

 ilość korzystających  

z doradztwa LGD 

Projekty grantowe 

LGD 

Pracownicy 

biura LGD 

 ankieta monitorująca 

 karta kontrolna grantu 

 e-ankiety 

 na bieżąco/  

raporty roczne 

 ponoszenie wydatków  

zgodnie z umowami 

 terminowość realizacji  

zadań grantowych 

 

Źródło: Opracowane własne LGD. 

 

 

Rozdział XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne dla dokumentów 

wymienionych w art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 

z późn. zm.). Poziom sformułowania przedsięwzięć zakładanych w LSR w ramach których beneficjenci będą składali 

wnioski o pomoc jest bardzo ogólny. W LSR zostały określone warunki dostępu do dofinasowania w ramach 

przedsięwzięć tj. m.in.: rodzaj beneficjentów, wielkość dofinansowania, rodzaj premiowanych projektów.  

 

LGD nie wyznacza w opracowywanym dokumencie ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Po przeanalizowaniu zapisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko brak jest przesłanek by wymienione tam przedsięwzięcia miały szansę 

otrzymania pomocy finansowej w ramach LSR ze względu na skalę tych inwestycji i koszty ich realizacji. 

 

W wniosku z dnia 26 października 2015 r., uszczegółowionym pismem z dnia16 listopada 2015r., na mocy art. 

47 i 56 ww. ustawy zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z zapytaniem czy istnieje 

konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu LSR. Przy opracowywaniu 

uzgodnienia posłużono się uwarunkowaniami zawartymi w art. 49.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w odpowiedzi z dnia 23 listopada 2015 r., znak: WOOŚ  

-II.411.399.2015.MG2 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedłożonego dokumentu. W uzasadnieniu podano, iż Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

a realizacja jego postanowień prawdopodobnie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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Załącznik nr 1. Procedura aktualizacji LSR.  
 

§ 1 

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zwanej LSR, może nastąpić w związku z: 

1. zmianą danych dotyczących obszaru LSR; 

2. zmianą przepisów dotyczących LSR; 

3. potrzebą zastosowania zaleceń z kontroli, oceny, monitoringu i/lub ewaluacji LSR / LGD. 

 

§ 2 

 

Aktualizacja LSR może nastąpić na wniosek: 

1. Rady LGD, 

2. Komisji Rewizyjnej LGD, 

3. Zarządu LGD, 

4. grupy liczącej powyżej 10% wszystkich członków LGD. 

 

§ 3 

 

Organem LGD uprawnionym do aktualizacji LSR jest Walne Zebranie Członków, chyba że dokonało delegowania tych 

uprawnień na inny organ LGD.   

 

§ 4 

 

Wniosek o aktualizację LSR składa się do Zarządu LGD, który zobowiązany jest przedstawić go na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków.  

 

§ 5 

 

W terminie 30 dni Zarząd LGD przyjmuje stanowisko w sprawie zgłoszonego wniosku o aktualizację LSR oraz określa 

zakres i harmonogram dalszych działań. 

§ 6 

 

Projekt zmiany LSR musi zostać poddany konsultacjom społecznym, również ze społecznością rybacką, poprzez 

zamieszczenie zmienianych części LSR wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej LGD na co najmniej 7 dni. 

 

 
 

Tabela nr 1. Schemat procedowania aktualizacji LSR 

 

Czynność Podmiot odpowiedzialny 

Bieżące konsultowanie potrzeb aktualizacji LSR 

w procesie wdrażania z: 

- wnioskodawcami,  

- potencjalnymi wnioskodawcami, 

- członkami LGD, głównie z sektora rybackiego.   

Zarząd LGD 

Przedstawienie niezbędnego zakresu aktualizacji LSR Zarząd LGD 

Zatwierdzenie zmian w LSR w formie uchwały Walne Zebranie Członków LGD 

 

 

Źródło: Opracowane własne LGD 
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Załącznik nr 2. Procedura ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR. 
 

Warunkiem efektywnego wdrażania LSR jest stworzenie procedur, które umożliwią obserwację efektów 

realizacji Strategii oraz pozwolą na ich ewentualną korektę. Prowadzenie takich działań umożliwi efektywne 

planowanie, okresową ocenę i aktualizację zapisów dokumentu zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-

gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami społeczności lokalnej. Dokument obejmuje działania związane z 

bieżącym monitorowaniem realizacji LSR oraz jej okresowej ewaluacji. 

§ 1  

Definicje i skróty 

 

W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następujące skróty i definicje: 

a. Ewaluacja – to obiektywna ocena działań na wszystkich etapach prac. Powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych 

informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Ewaluacja to działanie 

prowadzone okresowo. Ewaluacja ma służyć do weryfikacji sposobu wdrażania LSR. 

b. Monitoring – to regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawisk. Zgromadzone dane umożliwiają 

podjęcie działań w kierunku osiągnięcia założonych celów. Monitoring to działanie bieżące, uwzględnione w 

zapisach Strategii, pozwalające ją realizować. 

c. Procedura – określona reguła postępowania. 

d. Raport z ewaluacji Strategii – Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 

e. Raport z monitoringu Strategii – Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność.   

f. Strategia – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).  

g. Strona internetowa – strona internetowa Lokalnej Grupy Działania (LGD).  

 

§ 2  

Opis procedury monitoringu 

 

1. Monitoring LSR prowadzony jest na bieżąco.  

2. Organem uprawnionym do realizacji procedury monitoringu jest Zarząd LGD, chyba, że dokonano delegowania 

tych zadań na inny organ LGD/pracowników Biura Zarządu.  

3. Monitoring przeprowadza się na podstawie: sprawozdań beneficjentów, rejestrów danych prowadzonych przez 

LGD, w tym rejestrów ogłoszonych konkursów, rejestrów doradztwa, list obecności oraz licznika odwiedzin strony 

internetowej na podstawie danych uzyskanych od jej administratora.  

4. Monitoring obejmuje:  

a. Zebranie danych na temat: wskaźników realizacji LSR, harmonogramu ogłaszanych konkursów, budżetu LGD, 

liczby osób odwiedzających stronę internetową, pracowników biura LGD oraz funkcjonowania Biura Zarządu.  

b. Ocenę zebranych informacji w stosunku do założonych wartości. 

c. Opracowanie Raportów z monitoringu Strategii w okresie rocznym. 

5. Monitoring prowadzony będzie w oparciu o następujące zasady: cykliczność obserwacji, ujednolicenie metod 

pomiaru i obserwacji, unifikacja interpretacji wyników. 

 

§ 3   

Opis procedury ewaluacji 

 

1. Organem uprawnionym do realizacji procedury ewaluacji jest Zarząd LGD, chyba, że dokonano delegowania tych 

zadań na inny organ LGD/pracowników Biura Zarządu.  

2. Zarząd LGD może zlecić wykonanie ewaluacji podmiotom zewnętrznym.  

3. Ewaluacja będzie prowadzona: 

a. Corocznie w okresie 2016–2022 i dotyczyć będzie: oceny działalności LGD, pracowników  

i funkcjonowania biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej; harmonogramu rzeczowo-

finansowego LSR. 

b. W okresie dwuletnim w zakresie stopnia realizacji celów LSR – stopnia realizacji wskaźników.  

c. W roku 2019 – ewaluacja interim, w roku 2023 – ewaluacja ex-post (wykonana na dzień 31 marca) w zakresie 

oceny działalności LGD, pracowników i funkcjonowania biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności 

lokalnej; stopnia realizacji celów LSR (stopienia realizacji wskaźników); harmonogramu rzeczowo-finansowego 

LSR oraz budżetu LSR. 

4. Ewaluacje przeprowadza się w oparciu o: badania ankietowe, opinie mieszkańców, wywiady grupowe/indywidualne 

w tym wywiady IT, badania ankietowe, rejestry danych LGD, dane własne LGD.  

5. Raport z ewaluacji Strategii obejmuje przede wszystkim: 
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a. Ocenę funkcjonowania LGD, w tym: działalność Zarządu, działalność Komisji Rewizyjnej, sprawność 

przeprowadzania naborów, wizerunek LGD wśród mieszkańców obszaru, działalność informacyjną, promocyjną 

oraz edukacyjną, procedury związane z wyborem przedsięwzięć oraz kompetencje pracowników. 

b. Ocenę stopnia wdrażania celów LSR, w tym stopnia osiągnięcia wskaźników. 

c. Podsumowanie działalności LGD w badanym okresie, wnioski i rekomendacje.  

6. Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o kryteria ewaluacji tj.: trafności, efektywności  

i wydajności, skuteczności, trwałości, użyteczności. 

Zatwierdzenia Raportu z ewaluacji Strategii dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania Członków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 
Pieczątka LGD 

SPRAWOZDANIE Z NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 

NR …………../……… 
(nr kolejny / rok) 

 

W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

RLGD „Z IKRĄ” PO RYBY 2014-2020 

Zakres tematyczny naboru 
 

Nr naboru 
 

Termin naboru 
/ DD-MM-RRRR  –  DD-MM-RRRR/ 

 

Terminowość ogłaszania naboru  

zgodnie z przyjętym harmonogramem 

     TAK                                      NIE 

Limit dostępnych  

środków  w zł 

 Łączna kwota złożonych 

wniosków w zł 

 

 

Ilość wniosków: 

Złożonych w terminie naboru Wycofanych 

 

 

 

Ilość wniosków wybranych 

do dofinansowania przez 

LGD, przekazanych  

do dalszej oceny 

 Wnioskowana kwota 

pomocy operacji wybranych 

do dofinansowania, 

przekazanych  

do dalszej oceny 

 

Procentowe wykorzystanie 

limitu 

 

Ilość osób korzystających  

z doradztwa 

 Ilość wnioskodawców 

korzystających  

z doradztwa 

 

Załączniki 
 

 

Osoba sporządzająca sprawozdanie  

Data i miejsce 

sporządzenia sprawozdania: 

 Podpis osoby sporządzającej 

sprawozdanie: 
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Załącznik nr 3.  Plan działania LSR. 

 

CEL 

OGÓLNY 

nr 1 

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

-2023 

Pro 

gram 

Pod 

dzia 

łanie/ 

zakres 

Progra 

-mu 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% 

realizacji 

wskaź 

nika 

narasta 

jąco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Wartość                  

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastając

o 

Planowa

ne 

wsparcie 

w PLN 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% 

realiza 

-cji 

wskaźni

-ka nara 

-stająco 

Plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

Raz 

em 

wartość 

wskaź 

ników 

Razem 

plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

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

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

I.
1
.1

 

O
d

 i
k

ry
 d

o
 

k
a
w

io
ru

 

liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu lub rozwoju 

przedsiębiorstw lub 

gospodarstw  

rybackich  

20 szt. 66,67 4.000 000 10 szt. 100 1.007.000 0 100 0 30 szt. 5.007.000 
PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR 

   

Razem cel szczegółowy I.1  4.000.000  1.007.000  0  5.007.000   

Cel szczegółowy I.2  Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska obszaru LSR do 2022r. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

I.
1

.2
 

 N
ie

 m
a

 i
k

ry
 

b
ez

 w
o

d
y
 

liczba operacji polega -

jących na wspieraniu  

i wykorzystaniu atutów 

środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury 

1 szt. 100 140.000 0 100 0 0 100 0 1 szt. 140.000 PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR/ 

Współp

raca 

Razem cel szczegółowy I.2  140.000  0  0  140.000   

Razem cel ogólny 1  4.140.000  1.007.000  0  5.147.000   
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CEL 

OGÓLNY 

    nr 2 

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

Pro 

gram 

Pod 

dzia 

łanie/ 

zakres 

Progra 

-mu 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Wartość                  

z 

jednostką 

miary 

% 

realiza 

cji wskaź 

nika 

narasta 

jąco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% 

realiza 

-cji 

wskaźni

-ka nara 

-stająco 

Plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni 

-ków 

Razem 

plano 

-wane 

wsparcie  

w PLN 

            Cel szczegółowy II.1  Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 I
I.

1
.1

 

R
ek

re
a
cj

a
 i

 t
u

ry
st

y
k

a
 

 z
 i

k
rą

 w
 t

le
 

liczba nowych, 

zmodernizowanych  

lub doposażonych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury turysty  

-cznej i rekreacyjnej 

24 szt. 70,59 4 200 000 0 70,59 0 10 szt. 100 189 000 34 szt. 4 389 000 

PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR 

   

liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 
1 szt. 100 76 102 0 100 0 0 100 0 1 szt. 76 102 

Razem cel szczegółowy II.1  4 276 102  0  189 000  4 465 102   

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

 

 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

II
.2

.1
 

P
ro

m
o
cj

a
 o

b
sz

a
ru

 

i 
tr

a
d

y
cj

i 
ry

b
a
ck

ic
h

 

liczba imprez  

i wydarzeń zorganizo 

wanych w ramach LSR 

7 szt. 87,50 253 000 0 100 0 1 szt. 100 20 000 8  szt. 273 000 

PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR  liczba wydanych 

publikacji 
0 0 0 6 szt. 100 175 000 0 100 0 6 szt. 175 000 

Razem cel szczegółowy II.2  253 000  175 000  20 000  448 000   

Razem cel ogólny 2  4 529 102  175 000  209 000  4 913 102   



69 
 

CEL 

OGÓLNY 

    nr 3 

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

Pro 

gram 

Pod 

dzia 

łanie/ 

zakres 

Progra 

-mu 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Wartość                  

z 

jednostką 

miary 

% 

realiza 

cji wskaź 

nika 

narasta 

jąco 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% 

realiza 

-cji 

wskaźni

-ka nara 

-stająco 

Plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni 

-ków 

Razem 

plano 

-wane 

wsparcie w 

PLN 

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

P
rz

ed
s.

 I
II

.1
.1

 

In
ic

ja
ty

w
y
 

ed
u

k
a
cy

jn
e
 z

 i
k

rą
 liczba szkoleń dla 

osób zamierzających 

podjąć lub rozwijać 

działalność rybacką  

 

2 szt. 40 21 600 2 szt. 80 21 600 1 szt. 100 10 800 5 szt. 54 000 

PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR 

liczba artykułów 

specjalistycznych dot. 

sektora rybackiego  

6 szt. 30 3 000 9 szt. 75 4 500 5 szt. 100 2 500 20 szt. 10 000 

 liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 
2 szt. 100 139 898 0 100 0 0 100 0 2 szt. 139 898 

Razem cel szczegółowy III.1  164 498  26 100  13 300  203 898   

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

II
I.

2
.1

. 
A

k
ty

w
iz

a
cj

a
  

i 
in

te
g
ra

cj
a
 

sp
o
łe

cz
n

o
śc

i 

z 
ik

rą
 

liczba wydarzeń 

animacyjnych zorg. 

przez LGD 

6 szt. 30 90 000 15 szt. 84 121 000 4 szt. 100 25 000 25 szt. 236 000 PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR  

liczba wydanych 

publikacji w ramach 

LSR 

1 szt. 25 16 000 4 szt. 100 184 000 0 100 0 5 szt. 200 000 PO 

RYBY 

Realiza

cja 

LSR  

Razem cel szczegółowy III.2  106 000  305 000  25 000  436 000   

Razem cel ogólny 3  270 498  331 100  38 300  639 898   

Razem LSR  8 939 000  1 513 000  247 300  10 700 000   

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

% budżetu 

poddziałania 

Realizacja 

LSR 

 5.007.000 50,15 
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Załącznik nr 4. Budżet LSR. 
 

Tabela nr 1. Wsparcie finansowe z EFSI 

 

Rok 

Wsparcie finansowe 

PO RYBY Razem EFSI 

2016 173 200 173 200 

2017 2 313 200 2 313 200 

2018 7 121 800 7 121 800 

2019 1 884 600 1 884 600 

2020 173 200 173 200 

2021 133 200 133 200  

2022 133 200 133 200 

2023 67 600 67 600 

Razem  

2016-2023 
12 000 000 12 000 000 

 

Źródło: Opracowane własne LGD 
 

 

Tabela nr 2. Plan finansowy LSR  
 

Poddziałanie 

Wsparcie finansowe Wkład własny 

PO RYBY Razem EFSI publiczny prywatny 
Razem  

wkład własny 

Realizacja operacji                

w ramach LSR 
9 984 000 9 984 000 879 000 5 007 000 5 886 000 

Wdrażanie projektów 

współpracy 
216 000 216 000 12 000 0 12 000 

Koszty bieżące                           

i aktywizacja 
1 800 000 1 800 000 95 000 0 95 000 

 

Źródło: Opracowane własne LGD 
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Załącznik nr 5. Plan Komunikacji LSR RLGD „Z Ikrą”. 

 

 

Termin Cel komunikacji 
Działanie 

komunikacyjne 
Adresaci 

Środki/narzędzia 

komunikacji 

Zakładane wskaźniki 

Planowane efekty 

Częstotliwość 

monitoringu  

i ewaluacji 
Jednostka 

miary 
Wartość 

 I 

połowa 

2016 

roku 

poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców  

o celach, zasadach 

przyznawania 

dofinansowania, 

typach operacji, które 

będą miały największe 

szanse wsparcia z LSR 

kampania 

informacyjna  

o głównych 

założeniach 

LSR 

rybacy,  

ich rodziny, 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

w tym osoby  

z grup 
defaworyzowanych   

artykuły w gazecie  

lokalnej liczba 

artykułów 

1 telefoniczny, 

internetowy, osobisty 

odzew czytelników 

bieżące 

monitorowanie   

w czasie spotkania, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec  

2016 roku 

artykuły na www, 

portalach społeczn. 2 

otwarte spotkania 

konsultacyjne 

liczba 

spotkań/ 

liczba osób 

zaproszonych 

1 spotkanie/ 

zaproszenie 

min. 30 osób na 

spotkanie 

udział  

w spotkaniach  

co najmniej 50% 

zaproszonych 

I 

połowa 

2016 

roku 

pozyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej 

trafności doboru 

sposobu informowania 

o LSR i jakości 

prowadzonych działań 

informacyjnych  

przez LGD 

badanie 

trafności doboru 

sposobu 

prezentowania 

informacji oraz 

zainteresowania 

uczestnictwem 

w działaniach 

LGD 

rybacy,  

ich rodziny, 

potencjalni 

wnioskodawcy,    

w tym osoby  

z grup  
defaworyzowanych 

metoda: 

wywiad ankietowy 

narzędzie:  

ankieta audytoryjna 

liczba ankiet 

zwrot ankiet 

na poziomie 

50% 

uczestników 

spotkań 

zebranie opinii  

dot. satysfakcji 

potencjalnych 

wnioskodawców  

z jakości prezentacji 

informacji przez 

LGD, w tym  

o kryteriach oceny 

wniosków przez 

LGD, identyfikacja 

ew. problemów  

bieżące 

monitorowanie   

w czasie spotkań, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec  

2016 roku  

I 

połowa 

2017 

poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców  

o LSR, jej celach, 

zasadach wyboru 

kampania 

informacyjna  

o głównych 

założeniach 

LSR 

rybacy, 

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 

artykuły w gazecie  

lokalnej 
liczba 

artykułów 

3 sztuki odzew czytelników 

internetowy, 

telefoniczny lub 

osobisty w biurze 

bieżące 

monitorowanie  

w czasie spotkań, 

ewaluacja 

okresowa  

artykuły na www  

oraz portalach społ. 6 sztuk 
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operacji, typach 

operacji, które będą 

miały największe 

szanse wsparcia w LSR 

defaworyzowanych  
 

spotkania otwarte  

liczba 

spotkań/ 

liczba 

zaproszonych 

6 spotkań/ 

zaproszenie 

min. 30 osób na 

każde spotkanie 

udział  

w spotkaniach  

co najmniej 50% 

zaproszonych 

na koniec 2017 

I 

połowa 

2017 

pozyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej 

trafności doboru 

sposobu informowania 

o LSR i jakości 

prowadzonych działań 

informacyjnych  

przez LGD 

badanie 

trafności doboru 

sposobu 

prezentowania 

informacji oraz 

zainteresowania 

uczestnictwem 

w działaniach 

LGD 

 

rybacy,  

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych  
 

metoda badawcza: 

wywiad ankietowy,  

narzędzie: 

ankieta audytoryjna 

liczba ankiet 

zwrot ankiet 

na poziomie 

50% 

uczestników 

spotkań 

 

zebranie opinii dot. 

satysfakcji 

potencjalnych 

wnioskodawców z 

jakości prezentacji 

informacji przez 

LGD, w tym o 

kryteriach oceny 

wniosków przez 

LGD, identyfikacja 

ew. problemów 

  

bieżące 

monitorowanie, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec 2017 

I 

połowa 

2017 

  poinformowanie  

o terminach naborów 

wniosków  

planowanych  

na rok 2017 

kampania 

informacyjna 

rybacy, 

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych  
 

artykuły w gazecie    

  lokalnej, na  

  www.zikra.org.pl,    

  portalach społ.,   

  stoiska LGD    

  podczas lokalnych,  

 regionalnych imprez 

liczba 

wniosków 

wnioski 

aplikacyjne 

na poziomie 

zakładanych w 

planie działania 

wskaźników  

na rok 2017 

 skompletowanie  

 zakładanej liczby  

 wniosków na  

 operacje planowane 

 do realizacji  

 latach 2017 

monitorowanie 

bieżące,  

podczas naboru 

wniosków, 

ewaluacja: 

po zakończeniu  

okresu realizacji 

II 

połowa 

2017 

poinformowanie  

o dotychczasowych 

efektach realizacji 

LSR przez LGD 

kampania 

informacyjna  

o efektach 

realizacji  

LSR  

rybacy, ich 

rodziny, 

współpracujące 

z LGD instytucje 

i organizacje, 

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych 

konferencja 

informacyjno  

-promocyjna  

nt. wdrażania LSR 

liczba 

spotkań/ 

liczba 

zaproszonych 

1 spotkanie/ 

zaproszenie 

200 osób na 

każde 

spotkanie 

udział  

w spotkaniach  

co najmniej 50% 

zaproszonych 

monitorowanie 

bieżące w trakcie 

konferencji, 

ewaluacja po 

zakończeniu  

kampanii 
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I 

połowa 

2018 

poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o LSR, 

jej celach, zasadach 

przyznawania wsparcia, 

typach operacji, które 

będą miały największe 

szanse wsparcia w LSR 

kampania 

informacyjna  

o głównych 

założeniach  

LSR  

rybacy, 

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych  
 

otwarte spotkania 

konsultacyjne 

liczba 

spotkań/ 

liczba 

zaproszonych 

2 spotkania/ 

zaproszenie 

min. 30 osób 

na każde 

spotkanie 

udział  

w spotkaniach  

co najmniej 50% 

zaproszonych 

bieżące 

monitorowanie 

podczas spotkań, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec 2018 

I 

połowa 

2018 

pozyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej 

trafności doboru 

sposobu informowania 

o LSR i jakości 

prowadzonych działań 

informacyjnych LGD 

badanie trafności 

doboru sposobu 

prezentowania 

informacji oraz 

zainteresowania 

uczestnictwem  

w działaniach 

LGD 

rybacy,  

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy, 

  w tym z grup   
 defaworyzowanych 
 

metoda badawcza: 

wywiad ankietowy,  

narzędzie: 

ankieta audytoryjna 

liczba ankiet 

zwrot ankiet 

na poziomie 

50% 

uczestników 

spotkań 

zebranie opinii dot. 

satysfakcji 

potencjalnych 

wnioskodawców z 

jakości prezentacji 

informacji LGD,  

w tym o kryteriach 

oceny wniosków, 

identyfikacja ew. 

problemów  

bieżące 

monitorowanie, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec 2018 

I 

połowa 

2018 

poinformowanie  

o tematyce, terminach 

szkoleń i warsztatów 

animacyjnych 

realizowanych  

w roku 2018, 

rozpoczęcie rekrutacji  

kampania 

informacyjna 

animatorzy zajęć  

w świetlicach 

wiejskich, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych 

artykuły w gazecie  

lokalnej, na 

www.zikra.org.pl  

oraz portalach 

społecznościowych 

liczba 

zgłoszeń 

zgłoszenia 

na poziomie 

zakładanych  

w planie 

działania 

wskaźników 

na rok 2020 

skompletowanie 

zakładanej liczby 

uczestników 

poszczególnych 

szkoleń 

bieżące 

monitorowanie  

podczas naborów  

na szkolenia, 

ewaluacja po 

realizacji szkoleń 

I 

połowa 

2018 

  poinformowanie  

o terminach naborów 

wniosków planowanych  

na rok 2018 

kampania 

informacyjna 

rybacy,  

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych  

artykuły w gazecie    

  lokalnej, na  

  www, portalach   

  społ., stoiska LGD  

  podczas lokalnych i 

 regionalnych imprez 

liczba 

wniosków 

wnioski 

aplikacyjne 

na poziomie 

zakładanych w 

planie działania 

wskaźników  

na 2018-2019 

 skompletowanie  

 zakładanej liczby  

 wniosków na  

 operacje planowane 

 do realizacji  

 latach 2018-2019 

monitorowanie 

bieżące podczas 

naborów 

wniosków  

ewaluacja po 

zakończeniu   

okresu realizacji 
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II 

połowa 

2018 

pozyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej 

oceny jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD  w latach  

2016-2018 pod kątem 

przeprowadzenia ew. 

korekt w tym zakresie 

badanie 

satysfakcji 

wnioskodawców 

dot. jakości 

pomocy na etapie 

przygotowania 

wniosków  

do realizacji  

w 2016-2018 

wnioskodawcy,  

 w tym z grup     

 defaworyzowanych 

ankieta skierowana 

na adresy e-mail 

wnioskodawców  

liczba 

wnioskoda 

-wców 

zwrot ankiet 

na poziomie 

50% 

zebranie opinii dot. 

jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD, identyfikacja  

ewentualnych 

problemów 

komunikacyjnych 

bieżące 

monitorowanie, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec 2018 

I 

połowa 

2019 

  poinformowanie  

o terminach naborów 

wniosków 

aplikacyjnych 

planowanych  

na rok 2019 

kampania 

informacyjna 

rybacy, 

ich rodziny, 

potencjalni  

wnioskodawcy,  

w tym z grup 
defaworyzowanych  
 

artykuły w gazecie  

lokalnej, na 

www.zikra.org.pl  

oraz portalach 

społecznościowych 

liczba 

wniosków 

wnioski 

aplikacyjne 

na poziomie 

zakładanych w 

planie działania 

wskaźników  

na rok 2019 

skompletowanie 

zakładanej liczby 

wniosków  

na operacje 

planowane 

do realizacji  

w roku 2019 

monitorowanie 

bieżące podczas 

naborów, 

ewaluacja po 

zakończeniu 

okresu realizacji 

II 

połowa 

2019 

poinformowanie  

o dotychczasowych 

efektach realizacji 

LSR przez LGD 

Kampania 

informacyjna  

o efektach 

realizacji LSR  

rybacy,  

ich rodziny, 

współpracujące 

z LGD instytucje 

i organizacje, 

wnioskodawcy,  

w tym z grup     
defaworyzowanych 

konferencja 

informacyjno 

-promocyjna  

nt. wdrażania LSR 

Liczba 

spotkań/ 

liczba 

zaproszonych 

1 spotkanie/ 

zaproszenie 

min. 200 osób  

udział  

w spotkaniu  

co najmniej 50% 

zaproszonych 

monitorowanie 

bieżące w trakcie 

konferencji, 

ewaluacja po 

zakończeniu  

kampanii 

I 

połowa 

2020 

poinformowanie  

o tematyce, terminach 

szkoleń i warsztatów 

animacyjnych 

realizowanych w roku 

2020, rozpoczęcie 

rekrutacji na szkolenia 

kampania 

informacyjna 

animatorzy zajęć  

w świetlicach 

wiejskich, 

potencjalni 

wnioskodawcy,   

w tym z grup  
defaworyzowanych 

artykuły w gazecie  

lokalnej, na 

www.zikra.org.pl  

oraz portalach 

społecznościowych 

 

liczba 

zgłoszeń 

zgłoszenia 

na poziomie 

zakładanych  

w planie 

działania 

wskaźników 

na rok 2020 

skompletowanie 

zakładanej liczby 

uczestników 

poszczególnych 

szkoleń 

bieżące 

monitorowanie  

podczas naborów  

na szkolenia, 

ewaluacja po 

realizacji szkoleń 
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II 

połowa  

2020 

pozyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej 

oceny jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD  w latach  

2019-2020 pod kątem 

przeprowadzenia ew. 

korekt w tym zakresie 

badanie satysfakcji 

wnioskodawców  

dot. jakości 

pomocy LGD na 

etapie 

przygotowania 

wniosków   

do realizacji  

w 2019-2020 

 wnioskodawcy,  

 w tym z grup   
 defaworyzowanych 

ankieta skierowana 

na adresy e-mail 

wnioskodawców  

liczba 

wnioskoda 

-wców 

zwrot ankiet 

na poziomie 

50% 

zebranie opinii dot. 

jakości pomocy 

świadczonej 

przez LGD, 

identyfikacja  

ew. problemów 

komunikacyjnych 

bieżące 

monitorowanie, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec 2020 

I 

połowa 

2021 

poinformowanie  

o efektach realizacji 

LSR/ podsumowanie 

wdrażania LSR 

kampania 

informacyjna  

o efektach 

realizacji LSR 

rybacy,  

ich rodziny,  

współpracujące 

z LGD instytucje 

i organizacje 

wnioskodawcy, 

w tym osoby  

z grup defawory-

zowanych   

artykuły w gazecie  

lokalnej 

liczba 

artykułów 

2 

telefoniczny, 

internetowy, osobisty 

odzew czytelników 

bieżące 

monitorowanie   

w czasie 

spotkań, 

ewaluacja po 

zakończeniu 

kampanii 

artykuły na www, 

portalach społeczn. 

4 

I 

połowa 

2021 

poinformowanie  

o tematyce, terminach 

szkoleń i warsztatów 

animacyjnych 

realizowanych w roku 

2021, rozpoczęcie 

rekrutacji na szkolenia 

kampania 

informacyjna 

animatorzy zajęć  

w świetlicach 

wiejskich, 

potencjalni 

wnioskodawcy,   

w tym z grup  
defaworyzowanych 

artykuły w gazecie  

lokalnej, na 

www.zikra.org.pl  

oraz portalach 

społecznościowych 

 

liczba 

zgłoszeń 

zgłoszenia 

na poziomie 

zakładanych  

w planie 

działania 

wskaźników 

na rok 2020 

skompletowanie 

zakładanej liczby 

uczestników 

poszczególnych 

szkoleń 

bieżące 

monitorowanie  

podczas naborów  

na szkolenia, 

ewaluacja po 

realizacji szkoleń 

II 

połowa 

2021 

poinformowanie  

o  dotychczasowych 

efektach realizacji LSR 

kampania 

informacyjna  

o efektach 

realizacji  

LSR  

  

 rybacy, ich rodziny,             

 współpracujące 

 z LGD instytucje 

 i organizacje,  

 wnioskodawcy,  

 w tym z grup  
 defaworyzowanych 

 

konferencja 

informacyjno -

promocyjna nt. 

wdrażania LSR 

liczba 

spotkań/ 

liczba 

zaproszonych 

1 spotkanie/ 

zaproszenie 

min. 100 osób  

udział  

w spotkaniu  

co najmniej 50% 

zaproszonych 

bieżące 

monitorowanie 

podczas 

konferencji, 

ewaluacja 

po zakończeniu 

kampanii  

I 

połowa 

2022 

poinformowanie  

o tematyce, terminach 

szkoleń i warsztatów 

animacyjnych 

realizowanych w roku 

kampania 

informacyjna 

animatorzy zajęć  

w świetlicach 

wiejskich, 

potencjalni 

wnioskodawcy,   

artykuły w gazecie  

lokalnej, na 

www.zikra.org.pl  

oraz portalach 

społecznościowych 

liczba 

zgłoszeń 

zgłoszenia 

na poziomie 

zakładanych  

w planie 

działania 

skompletowanie 

zakładanej liczby 

uczestników 

poszczególnych 

szkoleń 

bieżące 

monitorowanie  

podczas naborów  

na szkolenia, 

ewaluacja po 
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Źródło: Opracowane własne LGD

2022, rozpoczęcie 

rekrutacji na szkolenia 
w tym z grup  
defaworyzowanych 

 wskaźników 

na rok 2022 

realizacji szkoleń 

II 

połowa 

2022 

pozyskanie informacji 

zwrotnej dotyczącej 

oceny jakości pomocy 

świadczonej przez LGD  

w latach  

2021-2022 pod kątem 

przeprowadzenia ew. 

korekt w tym zakresie 

badanie 

satysfakcji 

wnioskodawców  

dot. jakości 

pomocy LGD na 

etapie 

przygotowania 

wniosków   

do realizacji  

w 2021-2022 

 wnioskodawcy,  

 w tym z grup   

 defaworyzowanych 

ankieta skierowana 

na adresy e-mail 

wnioskodawców 

liczba 

wnioskoda 

-wców 

zwrot ankiet 

na poziomie 

50% 

zebranie opinii dot. 

jakości pomocy 

świadczonej 

przez LGD, 

identyfikacja  

ew. problemów 

komunikacyjnych 

bieżące 

monitorowanie, 

ewaluacja 

okresowa  

na koniec 2022 
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Planowana ewaluacja Planu Komunikacji LSR oraz sprawozdawczość z prowadzonych działań: Instytucje 

zaangażowane we wdrażanie LSR są zobligowane do regularnego prowadzenia badań ewaluacyjnych i oceny 

skuteczności prowadzonych działań. W związku z tym będą publikowały na stronie LGD te informacje w formie 

zestawień rocznych i końcowych. Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu  

o wskaźniki szczegółowo opisane w Planie Komunikacji. Ocena realizacji Planu opierać będzie się na ocenie 

poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu, dokonywanych na podstawie ankiet oraz wyznaczonych 

wskaźników oceny skuteczności zawartych w powyższej tabeli.  

 

Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie 

realizacji LSR: W planie komunikacji przewidziane są działania w celu pozyskania informacji o funkcjonowaniu LGD 

i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD 

pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób 

udzielających pomocy w zakresie komunikacji interpersonalnej). Dodatkowe informacje zbierane będą podczas działań 

informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. 

Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, zmiany procedur oraz ewentualnej 

zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy Biura. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem 

LSR, a także potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej wdrożone zostaną następujące środki zaradcze: 

 

 

Zagrożenie Środki zaradcze 

Duża liczba gmin zaangażowanych w działania 

informacyjno-promocyjne, co może prowadzić  

do trudności w komunikacji. 

Wprowadzenie jasnych zasad podziału pomiędzy 

działaniami typowo promocyjnymi, a informacyjnymi.  

Brak zaufania do instytucji zajmującej się Funduszami  

i przekonanie o ich niedostępności.  

Bezpośrednie kontakty mieszkańców z przedstawicielami 

instytucji odpowiedzialnych za LSR, szkolenia  

dla beneficjentów. 

Wykorzystywanie kwestii funduszy do celów 

politycznych. 

Wzajemna kontrola instytucji i gmin zaangażowanych  

w LSR. 

Brak zrozumienia przekazu przez mieszkańców, 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.  

Formułowanie komunikatów w sposób spójny 

i przejrzysty.  

 

Wyniki działań realizowanych w ramach planu komunikacji będą upubliczniane za pomocą internetowych środków 

przekazu. Raporty będą umieszczane do publicznej wiadomosci na stronie internetowej LGD.



78 
 

Spis tabel: 

 

1. Podstawowe dane obszaru LGD  ……………………………………………………………………………..…… 4  

2. Skład Rady RLGD „Z Ikrą”  …………………………………………………………………….………………….7 

3. Proces tworzenia LSR ………………………………………………………………………………………….… 10 

4. Opis zastosowanych metod partycypacyjnych przy opracowaniu LSR wraz z uzasadnieniem ……..……………..11 

5. Opis zastosowanych partycypacyjnych metod budowy LSR na każdym kluczowym etapie prac …..…………… 13  

6. Wykaz najważniejszych zbiorników wodnych na terenie LGD …………………………………………….…….. 15 

7. Wykaz rzek na terenie LGD …………………………………………………………………………………...…. 16 

8. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na obszarze LGD w latach 2013 i 2014 ……………………………… 19 

9. Struktura najważniejszych branż działalności gospodarczej na obszarze LGD  ………………………………..... 21 

10. Podmioty wykazane w CEiDG prowadzące na obszarze LGD sprzedaż, chów i hodowlę ryb ….………………. 21 

11. Liczba osób bezrobotnych na terenie LGD ………………………………………..……………………………… 23 

12. Wskaźnik Schneidera …………………………………………………………………………………………..… 23 

13. Matryca logiczna powiązań diagnozy ludności i obszaru LSR oraz analizy SWOT ……….………………...….. 28 

14. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS, sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem ………………...….. 32 

15. Cele i wskaźniki LSR ………………………………..……………………………….………………………..….. 35 

16. Matryca logiczna powiązań diagnozy, analizy SWOT oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR ……….… 38 

17. Opis wskaźników przypisanych do celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR ………………… 40 

18. Powiązanie celów LSR z potrzebami grup defaworyzowanych ………………………………………………..... 42 

19. Kluczowe etapy wyboru i oceny operacji przez LGD ………………………....…..………………….…………. 44 

20. Sekwencja interwencji dla wszystkich celów LSR finansowanych wyłącznie z EFMR ………...………………. 50 

21. Wysokość wsparcia ESI w ramach LSR ....……………………………………………………………………….. 51 

22. Zintegrowany charakter zaplanowanych przedsięwzieć w ramach celu I. LSR ………………………………….. 53 

23. Zintegrowany charakter zaplanowanych przedsięwzieć w ramach celu II. i III. LSR ………………………….… 54 

24. Wykaz dokumentów strategicznych wyższego rzędu zgodnych z celem I. LSR ………………………………... 55 

25. Wykaz dokumentów strategicznych wyższego rzędu zgodnych z celem II. i III. LSR ……………….………..... 58 

26. Elementy podlegające monitorowaniu i ewaluacji LSR i LGD ………………………………..………………… 61 

 

Spis rysunków: 

 

1. Mapa obszaru LGD „Z Ikrą” ………………………………………………………………………………………. 3 

2. Schemat organizacyjny Biura LGD „Z Ikrą” ……………………………………………………………………… 5 

3. Sekwencja interwencji planowanych do przeprowadzenia w LSR ……………………………………………...... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Wykaz wykorzystanej literatury: 

 

1. AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2014-2020; 

2. Krzysztof Karoń, Straty gospodarstw rybackich powodowane przez zwierzęta, www.zpryb.pl; 

3. Andrzej Kędziora, Małgorzata Kępińska-Kasprzak, Piotr Kowalczak, Zbigniew W. Kundzewicz, Antoni T. Miler, 

Edward Pierzgalski, Tamara Tokarczyk, Zagrożenia związane z niedoborem wody, NAUKA 1/2014;  

4. Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wolas, Korzystanie z zasobów rybackich w latach 2009-2014. Stan, zmiany, 

tendencje, Olsztyn 2015; 

5. Waldemar Mioduszewski, Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie w: Współczesne Problemy  

Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 3p, 2012, Wybrane problemy ochrony mokradeł; 

6. Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, „Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP – ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału obcego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  

nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013); 

7. Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008; 

8. Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007–2020, Warszawa – Łódź 2007; 

9. Raport z badania obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  

w zakresie priorytetów wsparcia w okresie 2014-2020, oceny skuteczności przeprowadzonego procesu wdrożenia 

LSR na lata 2007-2013 oraz adekwatności zrealizowanych i zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju  

priorytetów wsparcia związanych z jej wdrożeniem; 

10. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030; 

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020; 

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające 

współne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace 

rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013); 

13. Statut RLGD „Z Ikrą” z dnia 27.10.2015r., 

14. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ”Dynamiczna Polska 2020”, Warszawa 2013; 

15. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020; 

16. Strategia Rozwoju Kraju 2020; 

17. Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013–2020; 

18. Strategia Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020; 

19. Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020; 

20. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020; 

21. Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wyszukiwarka obszarów Natura 2000, 

www.natura2000.gdos.gov.pl; 

22. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl; 

23. Strona internetowa Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, www.zikra.org.pl; 

24. Strona internetowa Regionalenj Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, www.lodz.rdos.gov.pl; 

25. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. z 2015r. poz. 378); 

26. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393). 

 

 

 

          Protokolant     Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków 

 

 

 

 

Renata Jesionowska-Zawadzka         Jolanta Pęgowska 


