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Spotkanie Analityczno – Refleksyjne

20 lutego 2020 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze
Bytowskie” w Łupawsku odbyło się spotkanie analityczno-refleksyjne.
Jego celem było podsumowanie minionego roku, przeprowadzonych naborów, zapoznanie z realizacją
wskaźników i zgłoszeniem uwag o funkcjonowaniu Grupy oraz Biura, a także spostrzeżeń o bardziej
ogólnym charakterze.
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Bytowski oraz wójtowie i
przedstawiciele okolicznych gmin.
Wszystkich powitali Dyrektor Tomasz Krauze.
Dyrektor przybliżył założenia Strategii oraz zaprezentował cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju.
Był też czas na oceny, pytania i wnioski dotyczące aktualnych naborów i działań na przyszłość.



W dniu 01 sierpnia 2020 r. rozpoczęły się warsztaty dla dzieci i młodzieży, które chciały rozpocząć
naukę sztuki wędkarskiej. 35 osób spotkało się w Stanicy Wędkarskiej nad jeziorem Jeleń w
Bytowie, aby dowiedzieć się jak uzbroić wędkę, jakie zawiązać węzły, co umieścić na żyłce i w jakiej
odległości by ostatecznie móc stanąć nad wodą i spróbować złowić swoją pierwszą rybę. Sprzęt do
łowienia zakupiła RLGD Pojezierze Bytowskie, a całe przygotowanie nowych młodych wędkarzy do
pierwszego zarzucenia wędki przeprowadzili członkowie Bytowskiego Koła PZW. Pod ich czujnym
okiem każdy uczestnikwarsztatów prawidłowo przygotował swój sprzęt do wędkowania.

a.

Pomoc  przy prowadzeniu szkółki wędkarskiej



Jesteśmy Partnerem projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach 

ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element 

„wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. 

Liderem projektu jest Gmina Miastko.

W ramach tego projektu na budynku siedziby RLGD PB zostanie zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kW, która pozwoli nam na znaczące 

ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku. Poziom dofinasowania projektu 

wynosi 82,6%



Jesteśmy Partnerem wraz z Gminą Bytów i Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie

Projektu pn.:

„Dźwignia do zatrudnienia”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Parterem widzącym jest Powiat Bytowski

W ramach projektu udzielano dotacji na doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i 

subsydiowanie zatrudnienia.

Projekt jest obecnie realizowany - podpisano 8 umów z wnioskodawcami na doposażenie 9 

stanowisk pracy wraz z refundacją zatrudnienia na tych stanowiskach przez okres 6 miesięcy.



Bieżące funkcjonowanie w roku 2020 

(działalność RLGD PB  ograniczona w związku z wprowadzonym w Polsce stanem 

epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń)

−Zarząd odbył 8 posiedzeń,

−Rada obyła 4 posiedzenia dokonując oceny i wyboru wniosków do

dofinansowania w ramach 6 naborów,

−Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie

−Koszty operacyjne i koszty zatrudnienia poniesiono zgodnie z obowiązującym

zestawieniem rzeczowo finansowym,

−Zakupiono i rozdysponowano materiały promocyjne (kubki promocyjne z

nadrukiem, smycze promocyjne z nadrukiem)

−Zrealizowano następujące działania informacyjne w ramach animowania LSR:

➢Współorganizacji szkółki wędkarskiej – 1 grupa

➢Warsztat analityczno-refleksyjny – 1 warsztat,

➢Doradztwo indywidualne – 15 porad,

➢Artykuły w prasie lokalnej – 1 artykuł,

➢Bieżące informacje na stronie internetowej,
−Dwukrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne LSR w zakresie: zmiany

wielkości wskaźników przewidzianych do realizacji w roku 2020, aktualizacji

procedur oceny i wyboru operacji do dofinansowania

−Przeprowadzono 6 naborów wniosków o dofinasowanie
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