
 

 

 

Uchwała nr WZ/16/2015 

Walnego Zebrania Członków 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Bytowskie” 

 

z dnia 26 czerwca 2015r.  

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Bytowskie” za 2014r. 

 

 Na podstawie § 19 ust. 4 i 5 Regulaminu Pracy Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1  

Walne Zebranie Członków przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za 2014r. 

 

§ 2.   

Sprawozdanie z działalności Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze 

Bytowskie” za 2014r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
                                                                                                          
                                                                                                    Przewodniczący                                                                 

                                                                    ( p o d p i s )  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Załącznik  do Uchwały nr WZ/16/2015 

Walnego Zebrania Członków LGR „Pojezierze Bytowskie” 

z dnia 26.06.2015 r 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU  

LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „POJEZIERZE 

BYTOWSKIE” 

 

 ZA ROK 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WSTĘP 

Na podstawie § 13 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze 

Bytowskie”, Komitet jest organem do którego wyłącznych właściwości należy wybór operacji do 

dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

Komitet realizując swoje statutowe obowiązki spotkał się w 2014 roku 14 razy,  

podejmując 134 uchwały, z tego 134 uchwały dotyczyły oceny i wyboru operacji do 

dofinansowania.   

Działalność Komitetu skupiła się zasadniczo na 2 grupach zagadnień: 

1. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

2. Wyborze operacji do dofinasowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. 

 

OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W 2014 r. 

 

1. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

  

W 2014 r. Członkowie Komitetu nie obradowali w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich. 

  

2. Wybór operacji do dofinasowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. 

W 2014 r. Członkowie Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” 

oceniali operacje złożone podczas dwóch naborów w ramach dziewięciu ogłoszonych 

konkursów. Wartość możliwego dofinansowania stanowiła  kwotę  3 031 143,83 zł, natomiast 

poszczególne limity środków finansowych na konkursy realizowane w ramach LSROR 

przedstawiają się następująco: 

1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa - konkurs dla sektora publicznego – 100 000,00 zł 

2) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa - konkurs dla sektora społeczno-gospodarczego – 1 068 829,74 zł 

3) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 1 310 336,07 zł 

4) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 100 000,00 zł 

5) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału 



 

 

produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej - konkurs dla sektora publicznego –100 000,00 zł 

6) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracanie potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej - konkurs dla sektora społeczno-gospodarczego – 351 978,02 zł 

 

W ramach dwóch naborów w 9 konkursach złożono 58 wniosków na łączną kwotę 

dofinansowania 6 621 787,65 zł. Od wyników przeprowadzonej wstępnej oceny operacji 

wpłynęło 16 odwołań.  

 

Liczba złożonych wniosków oraz wartość wnioskowanej kwoty dotacji w poszczególnych 

działaniach w naborze z dnia 21 grudnia 2013r.: 

L.p. Nazwa działania 

Pozostały limit 

środków  

w 2013 r. 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

1 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 

konkurs dla sektora społeczno-gospodarczego 

968 829,74 21 2 922 647,57 

2 

Restrukturyzacja i reorientacja działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy poza tym sektorem 

1 210 336,07 13 2 228 227,71 

3 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 

na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 

przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej - konkurs dla sektora społeczno-

gospodarczego 

251 978,02 2 503 947,77 

RAZEM 2 431 143,83 36 5 654 823,05 

 

W wyniku przeprowadzonej w dniach 24 lutego  – 26 marca 2014 r. procedury wyboru 

operacji do dofinansowania, wybrane zostały 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 3 

570 399,65  zł. 

 

 

 



 

 

Liczba złożonych wniosków oraz wartość wnioskowanej kwoty dotacji w poszczególnych 

działaniach w naborze z dnia 5 lutego 2014r.: 

L.p. Nazwa działania 
Limit środków 

w 2014 r. 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

1 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 

konkurs dla sektora publicznego 

100 000,00 6 132 444,59 

2 

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 

konkurs dla sektora społeczno-gospodarczego 

100 000,00 5 238 358,63 

3 

Restrukturyzacja i reorientacja działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem 

100 000,00 2 146 624,93 

4 

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 

zależne od rybactwa 

100 000,00 6 310 049,87 

5 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 

na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 

przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej - konkurs dla sektora publicznego 

100 000,00 3 139 486,58 

6 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 

na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w 

przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej - konkurs dla sektora społeczno-

gospodarczego 

100 000,00 0 0,00 

RAZEM 600 000,00 22 966 964,60 

 

W wyniku przeprowadzonej w dniach 14 kwietnia – 13 maja 2014 r. procedury wyboru 

operacji do dofinansowania, wybranych zostało 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

487 736,39  zł. 

 

 

 

 

 



 

 

Liczba wybranych wniosków oraz wartość wnioskowanej kwoty dotacji w poszczególnych 

działaniach w naborze z dnia 21 grudnia 2013r.: 

L.p. Nazwa działania 

Liczba 

wybranych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota dotacji 
Pozostały limit 

1 

Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa - konkurs dla 

sektora społeczno-gospodarczego 

12 1 871 764,26 ------- 

2 

Restrukturyzacja i reorientacja 

działalności gospodarczej oraz 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem 

9 1 194 687,62 15 648,45 

3 

Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej - konkurs dla 

sektora społeczno-gospodarczego 

2 503 947,77 ------ 

RAZEM 23 3 570 399,65 15 648,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liczba wybranych wniosków oraz wartość wnioskowanej kwoty dotacji w poszczególnych 

działaniach w naborze z dnia 5 lutego 2014r.: 

L.p. Nazwa działania 

Liczba 

wybranych 

wniosków 

Wnioskowana 

kwota dotacji 
Pozostały limit 

1 

Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa - konkurs dla 

sektora publicznego 

4 82 544,59 17 455,41 

2 

Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa - konkurs dla 

sektora społeczno-gospodarczego 

2 108 600,00 ------- 

3 

Restrukturyzacja i reorientacja 

działalności gospodarczej oraz 

dywersyfikacja zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem 

1 99 692,80 3 072,00 

4 

Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary 

zależne od rybactwa 

1 99 999,00 1,00 

5 

Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej - konkurs dla 

sektora publicznego 

1 96 900,00  3 100,00 

6 

Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej - konkurs dla 

sektora społecznego 

0 0,00 100 000,00 

RAZEM 9 487 736,39 103 100,00 

 

 

 



 

 

Ponadto w  dniach 08 grudnia 2014 r. oraz 12 stycznia 2015 r. odbyły się posiedzenia 

Komitetu, których celem była ponowna ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 

konkursu trwającego od dnia 23.09.2014r. do 23.10.2014r. w zakresie działania „Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 

zależne od rybactwa” na skutek zaleceń pokontrolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 21.11.2014r. 

 

 

 


