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2. Wykaz skrótów i definicji 

  

Beneficjent 

 

osoba fizyczna lub prawna, która jest odbiorcą ostatecznym pomocy 

publicznej  

CLLD  Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (ang. Community-led local 

development) 

EFRROW  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

EFR  

 

Europejski Fundusz Rybacki  

IZ  

 

 

IP 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

 

Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu Programem Operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, w województwie podlaskim jest to samorząd 

województwa podlaskiego 

 

LGR  

 

LGD 

 

Lokalna Grupa Rybacka 

 

 Lokalna Grupa Działania 

LSROR  

 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich  

Komitet  Organ decyzyjny LGR, do którego wyłącznej właściwości należy wybór 

operacji, które mają być realizowane w ramach LSROR  

 

MRiRW  

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

PO Ryby 

 

 

RLKS 

 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”  

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – nowy instrument rozwoju 

lokalnego UE, który będzie wdrażany w okresie programowania 2014 -

2020 

SW  Samorząd Województwa  

UE  Unia Europejska  

UMWP  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
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3. Streszczenie raportu ewaluacyjnego. Wnioski i rekomendacje 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” funkcjonuje 

od września 2009 r. a działalność organizacyjną i merytoryczną związaną z wdrażaniem 

Lokalnej Strategii Rozwoju podjęła w wyniku wygranego konkursu na wybór LSROR 

przeprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w 2010r. LGR podpisała 

umowę na realizację strategii z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2010 r. 

Praktyczne wdrażanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego zaczęło się 

od 2011 r. Realizacja LSROR finansowana jest z Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”, w 

ramach czwartej osi priorytetowej. Działania w ramach tej osi winny przyczynić się do 

aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów 

społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych 

inicjatyw. 

Niniejsza ewaluacja przeprowadzona w trakcie wdrażania strategii jest tak zwaną ewaluacja 

mid – term. Jej celem jest ocena wdrażania LSROR i funkcjonowania LGR na półmetku 

działalności, po to aby zaproponować i wprowadzić w życie działania poprawiające 

skuteczność, efektywność, sprawność Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Struktura raportu przedstawia się następująco: 

Prezentacja celu, zakresu i metodologii badania, 

Ocena systemu zarządzania Lokalną Grupą Rybacką – w części tej dokonano przeglądu 

funkcjonowania poszczególnych statutowych organów LGR oraz biura, w tym aktywności 

członków stowarzyszenia i aktywności członków poszczególnych organów w działalności 

LGR, 

Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej – w części tej przeanalizowano 

działalność stowarzyszenia z punktu widzenia realizacji zadań informacyjnych, 

szkoleniowych, promocyjnych i aktywizujących członków LGR i społeczność obszaru 

LSROR, 

Ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich – przedmiotem 

analizy była ocena osiągnięcia celów strategii mierzona wykonaniem wskaźników 

produktu, rezultatu i oddziaływania, oraz ewaluacja wykorzystania funduszy Programu 

Operacyjnego na realizację strategii, 

Ewaluacja ekspercka została rozszerzona o badania ilościowe klientów LGR i wywiady 

pogłębione z pracownikami biura i członkami ciał statutowych stowarzyszenia – 

pozwoliło to na uzyskanie obiektywnej oceny zarówno funkcjonowania LGR jak i 

sposobu i rezultatów wdrażania LSROR. 

W ramach ewaluacji dokonano również przeglądu projektów regulacji i dokumentów 

strategicznych Unii Europejskiej i krajowych i wskazano kierunki działania, jakie 

powinna podjąć LGR w najbliższym czasie aby, właściwie przygotować się do wyzwań 

nowego okresu programowania Unii Europejskiej. 
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Celem głównym badania jest ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie”, ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby” na lata 2007-2013, osi 

priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, oraz ocena 

wpływu przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego „Ryby” na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu w okresie od początku wdrażania LSROR do momentu 

podpisania umowy z Wykonawcą badania.  

Szczegółowy zakres ewaluacji obejmuje badanie następujących obszarów: 

I. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie”, a w szczególności; 

a) Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji, 

b) Uczestnictwo społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

Obszaru Rybackiego w organizowanych przez LGR spotkaniach i szkoleniach, 

c) Korzystanie przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym szczególnie 

przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji, 

d) Uczestnictwo społeczności w organizowanych przez LGR imprezach 

promocyjnych, 

e) Uczestnictwo członków Komitetu w jego posiedzeniach, 

f) Działania promocyjne organizowane przez LGR, 

g) Działalność informacyjno-szkoleniowa LGR. 

II. Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie” 

a)  Podsumowanie naborów, 

b) Stopień realizacji celów głównych i szczegółowych LSROR, 

c) Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji, 

d) Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR, 

e) Współpraca partnerów z różnych sektorów ze sobą, 

f) Innowacyjność podejmowanych działań, 

g) Analiza poprawności przyjętych wskaźników  w LSROR, 

h) Analiza procesu oceny wniosków składanych w ramach konkursów ogłaszanych przez 

LGR. 

III. Wnioski i rekomendacje dla usprawnienia funkcjonowania LGR „Pojezierze Suwalsko 

– Augustowskie” w odniesieniu do obecnego stanu, jak i przyszłej perspektywy 

finansowej UE 2014 – 2020. 

METODOLOGIA BADANIA 

Wymiar przedmiotowy - badanie dotyczyło funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Ryby” na lata 

2007-2013, osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa. 
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Wymiar czasowy - okres od założenia LGR w dniu 07 września 2009 r. w zakresie 

funkcjonowania LGR oraz od podpisania umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszaru Rybackiego w dniu 10 października 2010 r. do momentu podpisania 

umowy z Wykonawcą badania. 

Wymiar terytorialny - badanie ograniczono do obszaru objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, co odpowiada 

terytorialnie obszarowi 17 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej. Są to 

Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w powiecie 

Suwalskim, Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny w powiecie sejneńskim, miasto Augustów, 

gmina Augustów, Bargłów, Nowinka, Płaska w powiecie augustowskim oraz miasto i 

gmina Rajgród w powiecie grajewskim. 

Wymiar podmiotowy - badanie obejmowało beneficjentów PO „Ryby”, mieszkańców 

Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego, przedstawicieli samorządów, podmiotów 

gospodarczych i organizacji społecznych, przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i 

Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, członków organów oraz 

pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. 

Badanie typu desk research 

Badanie desk research inaczej nazywane badaniem danych zastanych to technika badawcza 

polegająca na analizie już istniejących i dostępnych danych z różnych źródeł. W ramach 

badania przeanalizowano dokumenty, sprawozdania, raporty, dane statystyczne, opisowe i 

rachunkowe opracowane bądź zgromadzone i udostępnione przez biuro Lokalnej Grupy 

Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, Departament Rolnictwa i Rybactwa 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Rybołówstwa 

Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 

Badania ankietowe 

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów informacji dotyczącej tego jak 

osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania 

ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który zawiera uporządkowaną listę pytań. 

Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi 

lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie 

wariantów.  

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w LGR „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie” zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) polegającą 

na udostępnieniu wybranej grupie docelowej ankiety do wypełnienia drogą internetową. W 

badaniu wykorzystano adresy mailowe osób i podmiotów, które kiedykolwiek szukały 

kontaktu z LGR w ramach przeprowadzanych konkursów na operacje współfinansowane z 

programu PO „Ryby” lub innych działań promocyjnych lub aktywizujących społeczności 

lokalne. Ankieta wypełniana drogą internetową była całkowicie anonimowa, a osoby do 
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których zwrócono się z prośbą o wypełnienie ankiety miały całkowitą swobodę decyzji o 

udzieleniu bądź nie udzieleniu odpowiedzi. 

Indywidualne wywiady pogłębione z członkami organów LGR i pracownikami biura 

LGR. 

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań 

jakościowych. Polegają na rozmowie w "cztery oczy" badacza z respondentem. Ich celem jest 

uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone 

przez badacza kryteria doboru próby. Tą technikę wykorzystuje się również w celu 

wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, 

których trudno byłoby uzyskać innymi metodami, np. ankietą. Informacje uzyskane w ramach 

indywidualnych wywiadów pogłębionych stanowią uzupełnienie wyników badań 

ankietowych. W ramach badania przeprowadzono wywiady z losowo wybranymi 

pracownikami biura LGR oraz członkami Zarządu i Komitetu LGR. 

OCENA FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 

Skład LGR 

Dane wskazują na bardzo wysoką dynamikę wzrostu ilości członków LGR w poszczególnych 

latach, zarówno w grupie osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Ilość osób prawnych 

w okresie od końca 2009 do sierpnia 2013 (4 lata) wzrosła 4,6 razy, a ilość osób fizycznych 3 

– krotnie. W stosunku do liczebności grupy założycielskiej z września 2009 skład LGR 

zwiększył się ponad siedmiokrotnie.  

Po pierwsze; LGR bardzo pozytywnie zaistniała w świadomości społeczności lokalnej 

szeroko informując o fakcie pozyskania bardzo dużych środków z PO „Ryby” na wsparcie 

rozwoju lokalnego. Wzbudziło to powszechne zainteresowanie różnych środowisk 

możliwościami wykorzystania funduszy na realizację własnych inicjatyw.  

Po drugie; LGR w celu zaktywizowania społeczności lokalnych do korzystania z możliwości 

wsparcia finansowego będącego w dyspozycji stowarzyszenia oraz zachęcenia do czynnego 

udziału w działalności LGR, przyjęło jako jedno z kryteriów lokalnych oceny wniosków, 

kryterium przynależności do Lokalnej Grupy Rybackiej. A zatem uzależniło wzrost szans na 

otrzymanie wsparcia od przynależności do LGR. To szczególnie w pierwszym okresie 

spowodowało lawinowy napływ wniosków o przyjęcie go grupy.  

Po trzecie; Stowarzyszenie podjęło uchwałę o ustaleniu wysokości składek dla osób 

fizycznych i osób prawnych na bardzo niskim poziomie, co miało na celu zachęcenie 

zainteresowanych do przystępowania do LGR. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że Zarząd LGR podjął działania porządkujące zasady 

przyjmowania nowych członków. Opracowano i zatwierdzono formularze wniosków o 

przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia w wersji dla osób fizycznych i osób prawnych 

wraz z załącznikami oraz wprowadzono do statutu i regulaminu LGR tryb przyjmowania i 
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wykluczania członków stowarzyszenia oraz procedury odwoławcze od uchwał. Wymogiem 

formalnym warunkującym przyjęcie jest posiadanie pisemnej rekomendacji trzech aktualnych 

członków stowarzyszenia. W badanym okresie nie zmieniano wysokości składek 

członkowskich w LGR. 

Rekomendacja -podwyższenie wysokości składek od najbliższego roku co pozwoli na 

zebranie oszczędności na sfinansowanie okresu przejściowego. 

Walne Zebranie Członków 

W trakcie 4 – letniej kadencji 2009 – 2013 Walne Zebranie Członków odbyło 10 posiedzeń na 

których podjęto 46 uchwał. Członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie” z różną aktywnością uczestniczyli w walnych zebraniach stowarzyszenia. 

Frekwencja na WZC kształtowała się na poziomie od 15,6 % do 57,1 % członków LGR 

uprawnionych do głosowania. Średnia frekwencja w poszczególnych latach kształtowała się 

odpowiednio 45/48/75/55/53 obecnych na WZC. Nigdy nie doszło do przypadku nieodbycia 

zebrania z powodu braku frekwencji. W statucie LGR wprowadzono zapis, który umożliwia 

odbywanie walnego zebrania w II terminie, jeżeli w I terminie frekwencja nie przekracza 50% 

uprawnionych. Walne zebrania w II terminie zwoływane są po upływie 15 minut od 

zakończenia zebrania w I terminie. Z instrumentu tego korzystano w 6 przypadkach. 

Stosunkowo niska frekwencja na walnych zebraniach wynika przede wszystkim z faktu 

nieuczestniczenia w zebraniach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zebrania 

odbywały się w dni powszednie w godzinach pracy. Prawdopodobnie to ogranicza 

możliwości uczestnictwa osób zatrudnionych lub prowadzących działalność. Zebrania 

odbywały się w miejscowościach łatwo dostępnych komunikacyjnie, w obiektach spełniające 

oczekiwane standardy dla tego typu spotkań. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na 

frekwencję z powodu wyboru miejsca zebrań.  

Rekomendacja - rekomenduje się zbadanie innych terminów zwoływania walnych zebrań 

członków pod kątem zwiększenia frekwencji na zebraniach. 

Zarząd LGR 

Zarząd I kadencji odbył w okresie wrzesień 2009 – sierpień 2013 roku łącznie 48 posiedzeń 

podejmując 83 uchwały. Zarząd w tym samym składzie został przez WZC prawie 

jednogłośnie wybrany na II kadencję, co świadczy o wysokiej ocenie pracy Zarządu.  

Frekwencja na posiedzeniach Zarządu LGR była bardzo wysoka, Kształtowała się na 

poziomie od 88 % do 100 % w poszczególnych latach. Zawsze było kworum niezbędne do 

podejmowania uchwał. W spotkaniach Zarządu uczestniczyła również Pani dyrektor Biura 

LGR oraz w zależności od potrzeb inni pracownicy stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna w badanym okresie odbyła cztery posiedzenia oceniając sprawozdania z 

działalności LGR, z działalności Zarządu LGR i sprawozdania finansowe za kolejne okresy 



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

11 | S t r o n a  
 

roczne działalności stowarzyszenia. W kolejnych latach Komisja rewizyjna pozytywnie 

oceniała działalność LGR i rekomendowała udzielenie absolutorium członkom Zarządu 

Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Komitet LGR 

W latach 2010 -2013 Komitet odbył 16 posiedzeń. Statystyka aktywności Komitetu wskazuje, 

że członkowie Komitetu aktywnie uczestniczyli w jego pracach. W kolejnych latach 

odnotowano coraz wyższą frekwencję, od 66,7 % obecnych na I posiedzeniu w 2010 r. do 85 

% w 2013 r.  Najwięcej posiedzeń Komitetu odbyło się w 2012 r., co wynikało z ilości 

przeprowadzonych naborów operacji. Z analizy sprawozdań Komitetu wynika, że wszystkie 

zadania Komitetu wynikające ze statutu LGR  i regulaminu Komitetu były realizowane 

zgodnie z wymogami. Nie przekroczono terminów zakończenia procedury wyboru operacji 

łącznie z procedurą odwoławczą. Komitet ocenił łącznie 251 wniosków. Wszystkie złożone 

operacje zostały uznane za zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi LSROR. Po ocenie 

zgodności z kryteriami wyboru operacji do finansowania z PO Ryby Komitet rekomendował 

208 operacji. Wysoka frekwencja na posiedzeniach Komitetu oraz wysoka ilość ocenionych 

wniosków, pozwala ocenić pracę Komitetu jako skuteczną i efektywną. 

Biuro LGR 

W biurze LGR zatrudnionych jest 7 pracowników. Struktura organizacyjna biura jest zgodna 

z zaplanowaną i zatwierdzoną w LSROR.W strategii również zostały określone szczegółowe 

wymogi wobec kandydatów na stanowiska pracy w biurze LGR oraz procedura rekrutacji 

pracowników. Z analizy kadr wynika, że wszystkie osoby zostały zatrudnione zgodnie z 

procedurą postępowania określoną strategii oraz wszystkie zatrudnione osoby spełniają 

wymogi konieczne dla pracowników biura. W trakcie badanego okresu w biurze zmieniła się 

obsada dwóch stanowisk (głównego księgowego i specjalisty ds. promocji i szkoleń). Zmiany 

były wynikiem decyzji pracowników. Nieobsadzone od początku funkcjonowania biura jest 

stanowisko kierownika działu zarządzania projektami. Wszystkie osoby zatrudnione w dziale 

pracują na równorzędnych stanowiskach.  

Rekomendacja - Dla usprawnienia funkcjonowania działu zarządzania projektami 

stanowisko kierownika powinno zostać jak najszybciej obsadzone. 

Działalność informacyjno-szkoleniowa LGR 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” od początku wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego prowadziła bardzo aktywną działalność 

informacyjną i szkoleniową. Podstawowym źródłem informacji dla przyszłych beneficjentów 

i uczestników działań Stowarzyszenia była i jest strona internetowa LGR, dostępna pod 

adresem www.lgr-pojezierze.eu .  Niewykorzystywana jest zakładka FORUM. Wpisy na niej 

są sporadyczne i nie dotyczą działalności LGR.  Strona posiada angielską i litewską wersję 

językową. Informacje w obcych wersjach językowych są jedynie podstawowe o grupie i nie 

są aktualizowane. Oceniając stronę wizualną można dostrzec zbyt dużo czarnych elementów 
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na stronie, co czyni ją nieco ponurą. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z lokalnymi 

portalami internetowymi, takimi jak Niebywałe Suwałki, Suwalki24, Radio 5 czy 

Suwałki.Info. Owocuje to dziesiątkami artykułów i informacji na tych portalach. Warto np. 

zajrzeć na http://niebywalesuwalki.pl/2013/10/daja-wedke-promuja-ryby/ gdzie są odnośniki 

do kilkunastu artykułów o działaniach Lokalnej Grupy Rybackiej, 

Od 2012 roku uruchomiono stronę Lokalnej Grupy Rybackiej na Facebooku. Pozwala ona 

bardzo szybko dotrzeć z informacją, zaproszeniem, komentarzem do grupy przyjaciół LGR. 

Upowszechnianie stosowania narzędzi internetowych w codziennej komunikacji między 

ludźmi sprawia, że stosowanie tych narzędzi w ramach polityki informacyjnej Lokalnej 

Grupy Rybackiej jest niezbędne.  

Rekomendacja – należy poddać szczegółowej ocenie stronę internetową LGR z punktu 

widzenia celu (grupy docelowej, treści informacji), użyteczności strony (czytelność, 

nawigacja, grafika),oznakowania, estetyki i w oparciu o wyniki oceny dokonać jej odnowy,  

Rekomendacja - rekomenduje się również aktywację obecności LGR w tzw. social mediach: 

prowadzenie fanpage, bloga obecność na twisterze, youtube i innych kanałach komunikacji 

internetowej, marketing w urządzeniach mobilnych, marketing e-mailowy.  

W ramach działalności szkoleniowej Lokalna Grupa Rybacka podnosiła kompetencje 

pracowników biura oraz członków Zarządu i Komitetu LGR. Celem szkoleń było 

upowszechnienie znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego”, upowszechnienie znajomości i stosowania europejskich i 

krajowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Europejskiego Funduszu 

Rybackiego i Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Obszarów zależnych od 

rybactwa”oraz nabycie umiejętności zarządzania projektami zgodnie z metodologią PCM. 

W szkoleniach skierowanych do kadry Lokalnej Grupy Rybackiej brali udział wszyscy 

pracownicy biura LGR oraz członkowie Zarządu i Komitetu LGR. W badanym okresie 

zorganizowano  7 szkoleń w których łącznie uczestniczyło 160 osób, większość wielokrotnie.   

Rekomendacja – zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie badania wśród członków ciał 

statutowych LGR odnośnie tematyki szkoleń, którymi są zainteresowani. Ułatwi to 

planowanie szkoleń i zapewni właściwą frekwencję. 

Działania informacyjno – szkoleniowe Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie” skierowała do mieszkańców Suwalszczyzny, potencjalnych beneficjentów 

Programu Operacyjnego „Ryby” . Zastosowano bardzo szeroki wachlarz działań z myślą o 

dotarciu do jak największej liczby odbiorców obszarów wiejskich i miejskich. Nowatorskim 

działaniem LGR było stworzenie tzw. „mobilnego punktu informacyjnego” w namiocie 

reklamowym służącym promocji oraz wizualizacji Programu w postaci logotypów  LGR i 

„PO RYBY”.  Mobilny punkt informacyjny był wykorzystywany praktycznie podczas 

wszystkich imprez w których brała udział Lokalna Grupa Rybacka.  W trakcie imprez 

pracownicy biura i członkowie Zarządu LGR rozprowadzali materiały informacyjne, 

http://niebywalesuwalki.pl/2013/10/daja-wedke-promuja-ryby/
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materiały promocyjne oraz osobiście udzielali informacji na temat Lokalnej Grupy Rybackiej, 

kolejnych naborów projektów i innych działań realizowanych przez LGR. Stałym elementem 

działań o charakterze informacyjno – szkoleniowym były dni otwarte organizowane 

cyklicznie w siedzibie LGR w Suwałkach przy ul. Wesołej 22.  W badanym okresie 

zorganizowano 10 spotkań w których uczestniczyło łącznie 357 osób. Przeciętna frekwencja 

w spotkaniach wyniosła prawie 36 osób i należy ją ocenić jako bardzo wysoką. W ciągu 3 lat 

odbyło się 41 spotkań informacyjno – szkoleniowych w gminach wchodzących w skład LGR 

W spotkaniach ogółem wzięło udział 485 osób, co daje średnio frekwencję 12 osób na 

spotkanie. Spotkania odbyły się we wszystkich gminach należących do LGR, w niektórych 

wielokrotnie. Cieszyły się one bardzo różną frekwencją od 3 do 55 osób, ale jak pokazują 

wyniki konkursów, a w szczególności ilość składanych wniosków to należy ocenić, że były 

bardzo skuteczną formą aktywizacji społeczności lokalnych do korzystania ze środków 

programu PO Ryby. 

Rekomendacja – proponuje się rozważenie organizowania spotkań z potencjalnymi 

beneficjentami przy współpracy z innymi organizacjami lokalnymi w celu wzmocnienia 

współpracy i aktywizacji środowisk lokalnych. 

Działania promocyjne i kulturalne 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” zdecydowała o organizacji i 

finansowaniu kilku imprez o charakterze promocyjnym z postanowieniem, że głównym celem 

realizacji takich wydarzeń będzie budowa i utrwalanie pozytywnego wizerunku LGR w 

świadomości mieszkańców obszaru, oraz turystów i gości odwiedzających Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie. Przyjęto następujące założenia: 

– Wybrane imprezy będą realizowane cyklicznie, 

– Tematyka imprez powinna być ściśle związana z wizją, misją i celami Lokalnej Grupy 

Rybackiej,  

– Na organizację wybranych wydarzeń koncentrowane będą środki budżetu LGR, 

– W miarę możliwości powinny one odbywać się co roku w zbliżonych terminach, 

– Należy starannie dobierać miejsca organizacji imprez aby osiągnąć zakładane cele 

promocyjne. 

Wybrano następujące wydarzenia: 

1) Dzień Rybaka 

2) Święto Siei 

3) Zawody Rybackie o Puchar Prezesa LGR 

Wybór ograniczonej ilości tzw. sztandarowych wydarzeń promocyjnych o charakterze 

cyklicznym był decyzją właściwą. Imprezy te utrwaliły się w świadomości mieszkańców 

obszaru LSROR pozytywny wizerunek i aktywność LGR na Pojezierzu Suwalsko-

Augustowskim.  



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

14 | S t r o n a  
 

Rekomenduje się kontynuowanie tych działań nie rozszerzając listy wydarzeń a 

wzmacniając i utrwalając już realizowane. 

Oprócz organizacji kluczowych wydarzeń wizerunkowych LGR obejmował patronatem, brał 

udział i wspierał finansowo dziesiątki imprez i wydarzeń lokalnych o charakterze 

kulturalnym, gospodarczym, sportowym, patriotyczno-religijnym itp. pomagając 

środowiskom lokalnym w realizacji ich inicjatyw. 

Działania aktywizujące społeczności lokalne 

Stowarzyszenie zainicjowało działania aktywizujące społeczności lokalne wybierając i 

promując prospołeczne i ekologiczne postawy mieszkańców obszaru. Tematyka działań 

aktywizujących obejmowała: 

 humanitarne traktowanie ryb podczas zakupów przedświątecznych – Kampania 

Świąteczny Karp, 

 odpowiedzialność i troskę o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu – Akcja 

Sprzątania brzegów rzek i jezior, 

 promocja zdrowego odżywiania się rybami i produktami lokalnymi – Warsztaty 

Kulinarne, 

 promocja zdrowego i aktywnego trybu życia – Jedź rowerem z LGRem. 

Wybrano tematy wpisują się w aktualne światowe i europejskie trendy zdrowego i 

ekologicznego stylu życia przy jednoczesnym powrocie do konsumpcji zdrowej żywności 

wytwarzanej lokalnie i z produktów lokalnych.  

Rekomendacja – działania powinny być kontynuowane w coraz szerszym zakresie. Warto 

sprzymierzyć się z innymi podmiotami organizującymi podobne akcje, aby wydźwięk 

społeczny był jeszcze mocniejszy i szerszy. 

OCENA WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW 

RYBACKICH 

Analiza celów LSROR 

W Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

sformułowano wizję rozwoju obszaru jako:  

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie obszarem zrównoważonego rozwoju rybactwa i 

wysokiego poziomu życia jego mieszkańców”,  

zaś misję Lokalnej Grupy Rybackiej w sposób następujący: 

„Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie zaktywizuje podmioty sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego do realizacji projektów służących 

zrównoważonemu rozwojowi regionu i poprawie życia mieszkańców” 
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Wdrażaniu wizji i misji rozwoju strategicznego obszaru miały służyć wybrane cele ogólne i 

szczegółowe wybrane przez Lokalną Grupę Rybacką i opisane w LSROR. Dla każdego z 

przyjętych celów szczegółowych określono typy operacji służące realizacji celów oraz 

przypisano zestaw wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania adekwatnych do skali 

zadań wyznaczonych wielkością i problemami rozwojowymi obszaru objętego LSROR. 

Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania zostały zmienione w wyniku wdrożenia 

programu naprawczego w Lokalnej Grupie Rybackiej.  Rekomendacja Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazała na potrzebę przypisania poszczególnym rodzajom 

wskaźników wartości liczbowych, którymi można zmierzyć stopień realizacji strategii. LGR 

opracowała nowy zestaw wskaźników bardziej pasujących do charakterystyki interwencji na 

obszarze LSROR współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego „RYBY”.  

Analiza porównawcza „starego” i „nowego” zestawu wskaźników wskazuje, że:  

Po pierwsze; ograniczono liczbę wskaźników, 

Po drugie; wybrano do oceny realizacji strategii wskaźniki bardziej zagregowane,  

Po trzecie; wszystkie wskaźniki mają charakter ilościowy i swój wymiar określony 

konkretnymi wartościami do osiągnięcia w ramach realizacji strategii, 

Po czwarte; wszystkie wskaźniki są łatwe do zmierzenia na podstawie danych z projektów lub 

badań lokalnych prowadzonych przez LGR, 

Po piąte; w ocenie ewaluatora ograniczenie wskaźników produktu wyłącznie do wskaźników 

ilości zrealizowanych operacji nie oddaje pełnego obrazu ilościowych efektów rzeczowych 

zrealizowanych projektów, przez co ogranicza i zubaża ocenę efektów wdrażania LSROR, 

Po szóste; nie określono zmienionych wskaźników dla celów szczegółowych II.3 i II.4. Jest to 

bardzo istotny brak, który uniemożliwia pełna ocenę wdrażania LSROR. 

Rekomendacja – uzupełnić zestaw wskaźników osiągnięcia celów o wskaźniki dla celów 

szczegółowych II.3 i II.4.  

Rekomendacja – rozważyć rozszerzenie listy wskaźników produktu o inne efekty ilościowe w 

wyniku realizacji projektów. 

Poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu poszczególnych celów 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest 

zadawalający. Większość wskaźników ma poziom zaawansowania wyższy niż stopień 

zaangażowania środków finansowych programu operacyjnego PO Ryby.  Dotychczas 

zakontraktowano 71 operacji  na łączną kwotę 23 705 388,12 zł, co stanowi 45% budżetu 

Programu PO Ryby dla LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Tymczasem tylko 3 

wskaźniki osiągnęły poziom niższy niż wynikający z zaawansowania wykorzystania budżetu 

programu. Są to: 

1. Cel szczegółowy I.1: Ochrona zasobów i jakości wód. Wskaźnik produktu - Liczba 

zrealizowanych operacji dotyczących utrzymania i zabezpieczenia szlaków wodnych – 

zaawansowanie 22 %. 

2. Cel szczegółowy I.1: Ochrona zasobów i jakości wód. Wskaźnik rezultatu – Poprawa 

zagospodarowania szlaków wodnych – zaawansowanie 22 %. 
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3. Cel szczegółowy II.2: Rewitalizacja miejscowości i obiektów zabytkowych. Wskaźnik 

rezultatu -  Liczba inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury publicznej – 

zaawansowanie 40 %.  

Pełną ocenę analizowanych wskaźników utrudnia brak zaktualizowanych wskaźników dla 

celów II.3 i II.4.   

Rekomendacja - Lokalna Grupa Rybacka ogłaszając kolejne konkursy na nabór projektów 

powinna położyć szczególny nacisk i uwagę na promocję operacji w obszarach, gdzie 

wykonanie wskaźników jest zagrożone. 

Analizując powiązanie wskaźników osiągnięcia celów LSROR z kryteriami lokalnymi 

wyboru projektów można dostrzec związek małej ilości projektów dotyczących 

zagospodarowania szlaków wodnych z brakiem kryteriów w działaniu 4.1.1.  „Wzmocnienie 

konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, oraz 

działaniu 4.1.4. „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” 

dotyczących preferencji dla projektów dotyczących utrzymania, zabezpieczenia i 

zagospodarowania szlaków wodnych.   

Rekomendacja - Należy rozważyć uzupełnienie bądź zmianę kryteriów w kierunku 

preferencji dla projektów dotyczących szlaków wodnych. 

Dodatkowo w wielu projektach zadeklarowano utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet i 

mężczyzn jako wartość dodaną realizacji operacji. Ogółem w analizowanych projektach 

stworzono 38 miejsc pracy – 16 miejsc pracy dla kobiet i 22 miejsca pracy dla mężczyzn.  

Analiza kryteriów oceny projektów w LSROR  

1. Kryteria wyboru operacji dla działania I.  „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” 

Kryteria wyboru operacji dla działania I. spełniają w zdecydowanej większości wymogi 

określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub załączników. Uwagi 

co do poprawności można mieć w przypadku kryterium preferującego wnioski składane 

przez członków LGR – tu pojawia się zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na 

beneficjenta (podmiot nie będący członkiem traci na starcie 10 pkt.), oraz w przypadku 

kryterium doświadczenia w realizacji projektów unijnych – badanie wskazuje, że stosowana 

punktacja za doświadczenie ma zbyt dużą wagę w ogólnej punktacji. Doprecyzowania opisu 

wymaga również kryterium zasięgu oddziaływania. Nie jest jednoznaczne z jakiego punktu 

widzenia oceniany jest zasięg oddziaływania. 
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2.  Kryteria wyboru operacji dla działania II.  „ Restrukturyzacja i reorientacja 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 

związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem” 

Kryteria wyboru operacji dla działania II. Również spełniają w zdecydowanej większości 

wymogi określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub załączników. Uwagi 

co do poprawności można mieć w przypadku kryterium preferującego wnioski składane 

przez członków LGR – tu pojawia się zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na 

beneficjenta (podmiot nie będący członkiem traci na starcie 10 pkt.), chociaż w tym 

przypadku jest bardziej uzasadniona choćby minimalna preferencja dla rybaków –członków 

LGR ze względu na charakter i cele grupy, oraz w przypadku kryterium doświadczenia w 

realizacji projektów unijnych – badanie wskazuje, że stosowana punktacja za doświadczenie 

ma zbyt dużą wagę w ogólnej punktacji, a dla grupy odbiorców tego działania nie ma 

znaczenia.  

3. Kryteria w trzecim działaniu pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 

Kryteria wyboru operacji dla działania III. spełniają w zdecydowanej większości wymogi 

określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Zapewniają równowagę pomiędzy projektami dot. Rybactwa i innych obszarów 

działalności gospodarczej. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub 

załączników. Uwagi co do poprawności można mieć w przypadku kryterium Rozwój 

przedsiębiorczości. Skoro działanie jest kierowane do podmiotów gospodarczych to punkty 

powinny otrzymywać tylko podmioty gospodarcze powstające w wyniku realizacji projektu, 

a nie już funkcjonujące, Również w stosunku do kryterium preferującego wnioski składane 

przez członków LGR – można sformułować zarzut o ograniczanie dostępności ze względu 

na beneficjenta (podmiot nie będący członkiem traci na starcie 10 pkt). 

4. Kryteria wyboru operacji w czwartym działaniu pt. „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” 

Kryteria wyboru operacji dla działania IV. spełniają w zdecydowanej większości wymogi 

określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 
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LSROR. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub załączników. W 

stosunku do kryterium preferującego wnioski składane przez członków LGR – można 

sformułować zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na beneficjenta (podmiot nie 

będący członkiem traci na starcie 10 pkt). 

Rekomendacja ogólna do systemu kryteriów: 

Badanie wskazuje, że zestaw kryteriów został zbudowany w oparciu o jeden podstawowy cel: 

wybór operacji, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów LSROR. 

W tym zakresie badane zestawy kryteriów spełniają postawione przed nimi zadanie. Niestety 

żadne kryteria nie weryfikują jakości samego projektu, co może i jak pokazuje praktyka 

powoduje bardzo duży odsiew wniosków i nieskierowanie ich do realizacji na późniejszych 

etapach oceny i kontaktu z wnioskodawcą przez Urząd Marszałkowski. Dlatego warte 

rozważenia  byłoby wprowadzenie zestawu kryteriów merytorycznych oceniających: 

 Wykonalność projektu z punktu widzenia instytucjonalnego,  

 Trwałość projektu, 

 Wykonalność techniczna projektu, 

 Wykonalność prawna projektu 

 Jakość i logika projektu (w tym budżet i harmonogram projektu) 

Ma to służyć temu, aby nie dopuszczać do sytuacji, że rekomendowana z punktu widzenia 

celów LSROR operacja nie będzie dopuszczona do realizacji bo został zaplanowana na 

terenie, dla którego plan zagospodarowania nie przewiduje tego typu operacji, lub 

zaplanowane wydatki na realizację projektu są niekwalifikowalne. 

Wielkość, zakres i struktura interwencji 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” podpisała w wyniku 

wygranego konkursu umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Kwota 

wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wyniosła ogółem 53 414 tys. zł. 

W 2012 roku na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi firma AGROTEC Polska sp. 

z o.o. przeprowadziła badanie ewaluacyjne umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W wyniku 

rekomendacji badania ewaluacyjnego wszystkie Lokalne Grupy Rybackie otrzymały 

propozycję wdrożenia planów naprawczych w ramach których zmniejszono również kwotę 

wsparcia dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.  Poziom korekty 

był bardzo różny i zależał przede wszystkim od poziomu zakontraktowania środków na 

operacje w ramach konkursów ogłaszanych dla okresu rozliczeniowego 2010-2011. Po 

korekcie budżet LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wyniósł 52 684 372,55 zł . 
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Ogółem budżet LGR zmniejszył się o 729 635,45 zł, to jest o 1,37%.  W poszczególnych 

rodzajach działań  korekty wynosiły odpowiednio:  

1. Działanie 4.1.1. Wzmocnienie konkurencyjności  i utrzymaniu atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa – wzrost kwoty o 324 440,39 zł, 

2. Działanie 4.1.2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 

dywersyfikacja  zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – zmniejszenie o 

628 692,29 zł, 

3. Działanie 4.1.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – budżet bez zmian, 

4. Działanie 4.1.4. 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 lub przemysłowej – wzrost o 0,20 zł, 

5. Działanie 4.1.5. Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej zwanej dalej „LGR”, oraz 

nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności – zmniejszenie o 

72 963,75 zł, 

6. Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – 

zmniejszenie o 352 420 zł. 

Benchmarking  korekt budżetowych Lokalnych Grup Rybackich wskazuje, że Lokalna Grupa 

Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest w grupie stowarzyszeń, które poniosły 

najmniejszy uszczerbek w budżecie w wyniku ewaluacji wdrażania strategii. Zarówno na tle 

grup z całego kraju, jak i LGR współpracujących w ramach Konwentu Północnych Grup 

Rybackich widoczna jest bardzo pozytywna lokata LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”.  

Szczegółowa analiza „sukcesu” wskazuje, ze decydujące znaczenie miało podjęcie przez 

Zarząd LGR decyzji o przyspieszeniu terminu ogłoszenia II konkursu i złożenie wniosku o 

przesunięcie części środków z okresu rozliczeniowego 2012-2013 na okres 2010-2011. W 

związku z faktem, że w I konkursie Lokalna Grupa Rybacka mogła rekomendować do 

dofinansowania tylko operacje o łącznej wartości odpowiadającej wysokości limitu środków 

określonych w ogłoszeniu I konkursu, każde odrzucenie operacji z przyczyn formalnych 

skutkowało niewykorzystaniem środków oraz w konsekwencji korektą budżetu o 

niewykorzystaną kwotę. W związku z ogłoszeniem II konkursu  okresie 2010-2011 do 

rozliczenia wykorzystania środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na okres 

rozliczeniowy 2010-2011 zaliczono kwotę środków zakontraktowanych na realizację operacji 

w I i II konkursie.  To pozwoliło na „ocalenie” kwoty ponad 6 mln. zł.  

Nabory wniosków 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” przeprowadziła do końca 

sierpnia 2013 roku cztery nabory wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. „Rozwój 
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obszarów zależnych od rybactwa” określonych w § 1, pkt 1, lit. a – d rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy finansowej na 

realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Pierwszy nabór wniosków ogłoszono 31 marca 2011 r.  Okres składania wniosków trwał od 4 

maja do 1 lipca 2011 r. Ogółem wpłynęło 77 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 

dofinansowania w wysokości 26 638 462,58 zł. 

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony 30 grudnia 2011 roku. Okres 

składania wniosków trwał od 4 lutego do 15 marca 2011 r. Ogółem wpłynęło 75  wniosków o 

dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 26 848 277,07 zł. 

Trzeci nabór wniosków został ogłoszony 20 marca 2012 r. Okres składania wniosków trwał 

od 4 kwietnia do 29 maja 2012 r. Ogółem wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie na łączną 

kwotę dofinansowania w wysokości 15 942 206,81 zł. 

Czwarty nabór wniosków został ogłoszony 30 marca 2013 r. Okres składania wniosków trwał 

od 4 kwietnia do 7 czerwca 2013 r. Ogółem wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie na 

łączną kwotę dofinansowania w wysokości 11 680 108,87 zł. 

Poniżej wyniki naborów w poszczególnych działaniach w podziale na podmioty. 

Działanie Sektor 
Ilość 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Limit 

środków 
% 

Działanie I. Wzmocnienie 

konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa 

podmioty sektora 
publicznego 39 19271990,52 16754996,93 115,0 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 
50 18362734,68 4009630,35 458,0 

Działanie II. Restrukturyzacja 

lub reorientacja działalności 

gospodarczej … 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 
10 1428751,44 3056979,58 46,7 

Działanie III. Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz 

społeczności… 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 

74 13606757,23 3929239,91 346,3 

Działanie IV. Ochrona 

środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego … 

podmioty sektora 
publicznego 

11 4567462,14 2404092,13 190,0 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 67 23873358,30 12234273,07 195,1 

Razem 251 81111054,31 42389211,97 191,3 
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Zdecydowanie największym zainteresowaniem mierzonym wartością złożonych wniosków 

cieszyło się działanie IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych. 

W działaniu tym podmioty społeczne i gospodarcze złożyły łącznie w ramach 4 naborów 67 

wniosków na łączną kwotę wsparcia ponad 23,87 mln. zł i przekroczono zaplanowany limit 

środków na to działanie o 95,1%. Z analizy zakresu tematycznego wniosków wynika, ze 

popularnością cieszyły się operacje dotyczące budowy zbiorników retencyjnych wśród 

właścicieli gospodarstw rolnych. Niestety w większości złożonych operacji faktycznie 

chodziło o budowę przydomowych stawów o funkcji bardziej rekreacyjno - wędkarskiej niż 

zbiorników retencyjnych spełniających rolę okresowych magazynów nadmiaru wody.  

Bardzo wysokie zainteresowanie wzbudziła również możliwość pozyskania wsparcia dla 

operacji w ramach  Działania I. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa. Do tego działania podmioty społeczne i gospodarcze 

złożyły 50 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 18,3 mln zł. przekraczając ponad 4,5 

krotnie określony w konkursach limit środków. Połowa wniosków została złożona przez 

podmioty gospodarcze w I naborze na kwotę ponad 10 mln. zł. z uwagi na możliwość 

uzyskania pomocy o intensywności 85 %. W kolejnych naborach intensywność wsparcia dla 

podmiotów gospodarczych ograniczono do 60%. 

Kolejnym działaniem cieszącym się dużą popularnością wśród podmiotów społecznych i 

gospodarczych było Działanie III. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług 

na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. O możliwość wsparcia 

inicjatyw gospodarczych ubiegały się aż 74 podmioty, które złożyły wnioski na kwotę 

dofinansowania w wysokości 13,6 mln. zł. ponad 3,5 krotnie przekraczającą zaplanowany 

limit.  

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się Działanie II. Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poza tym sektorem. W działaniu 

skierowanym do rybaków uprawnione podmioty złożyły tylko 10 wniosków o 

dofinansowanie nie przekraczające połowy przyznanego limitu. Analiza sektora pokazuje, że 

jest on silnie rozproszony i słaby finansowo. W rezultacie mało którego rybaka stać na 

pokrycie udziału własnego w potencjalnej operacji. Wnioski składały podmioty o 

największym potencjale rozwojowym w sektorze rybactwa na Pojezierzu Suwalsko – 

Augustowskim. 

Ponad 80 % wnioskodawców reprezentowało sektor społeczno – gospodarczy a tylko 20% 

stanowiły podmioty sektora publicznego. 

Średnia wartość wnioskowanej dotacji z programu PO Ryby kształtowała się na poziomie od 

257 do 358 tysięcy złotych. 
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Operacje ocenione przez Komitet LGR jako zgodne z celami LSROR i ocenione punktowo 

zgodnie z kryteriami wyboru operacji Lokalna Grupa Rybacka przekazywała zgodnie z 

kompetencjami do dalszej oceny do Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Osi 4 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 – 2013”. W ramach podziału kompetencji zadaniem Departamentu 

jest ocena formalna operacji wybranych do wsparcia przez Lokalną Grupę Rybacką a 

następnie przygotowanie umów do podpisania przez beneficjenta i zarząd województwa. W 

ramach poszczególnych naborów LGR przedłożyła Urzędowi Marszałkowskiemu 

dokumentację złożonych wniosków wraz z wykazem operacji wybranych do dofinansowania. 

Przeprowadzona analiza wyników oceny formalnej w poszczególnych naborach wskazuje na  

bardzo wysoki poziom odmów podpisania umów z beneficjentami. Jednocześnie z każdym 

konkursem dostrzegalna jest prawidłowość, która pokazuje wzrost udziału wniosków 

zakończonych umowami w stosunku do odrzuconych. 

Z analizy podpisanych umów wynika, że znacznie większy odsetek operacji złożonych przez 

podmioty sektora publicznego pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną i szczególnie 

formalną zakończoną sukcesem w postaci podpisania umowy o dofinansowanie. Na 51 

złożonych wniosków z 20 ( ok. 40%) beneficjentami podpisano umowy. W przypadku sektora 

społeczno-gospodarczego tylko co piąta złożona operacja przeszła pomyślnie przez procedurę 

oceny merytorycznej i formalnej uwieńczonej podpisaniem umowy o dofinansowanie 

operacji. 

Najwięcej umów zawarto w ramach działania 4.1.1. Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 25 umów oraz działania 4.1.4. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych – 19 zawartych umów. 

Analiza rozkładu terytorialnego  podpisanych umów wskazuje na potrzebę zwiększenia 

działań promocyjnych i szkoleniowych wobec potencjalnych beneficjentów na obszarze 

powiatu augustowskiego i sejneńskiego. 

Rekomendacja – zwiększyć działania promocyjne i szkoleniowe na obszarze powiatu 

sejneńskiego i augustowskiego w celu zwiększenia ilości składanych wniosków z obszaru 

tych powiatów. 

W ramach badania przeprowadzono analizę przyczyn udzielania odmów podpisania umów z 

beneficjentami.  Wskazuje ona  na 7 głównych źródeł odrzucenia operacji bądź ich 

niepodjęcia przez beneficjentów. Są to:  
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 Rezygnacja z podpisania umowy – 4, 

 Zakres operacji niezgodny z osią priorytetową 4 PO Ryby – 3, 

 Zakres operacji niezgodny z rodzajami operacji ujętych w Rozporządzeniu MRiRW z 

15.10.2009 – 7, 

 Brak dokonania uzupełnień – 7, 

 Brak uzyskania stosownych pozwoleń – 6, 

 Nieracjonalne wykorzystanie środków PO Ryby – 1, 

 Rozwiązanie podpisanej umowy z powodu braku środków na pokrycie wkładu 

własnego – 2.  

Wskazania te zostały skonfrontowane z opiniami wnioskodawców, których zapytano o 

przyczyny niepodpisania bądź nierealizowania umów. W większości przypadków opinie stron 

są zgodne, chociaż czasami niedokonanie uzupełnień wynikało z wiedzy, że operacja i tak nie 

będzie zatwierdzona do realizacji, natomiast odstąpienie od realizacji umowy wiązało się z 

niemożliwością dokonania zmian w projekcie, które na etapie realizacji zdecydowanie 

poprawiłoby jego jakość. Niezgodność z osią 4 i rozporządzeniem MRiRW zdaniem 

wnioskodawców była dyskusyjna, a nieprecyzyjne zapisy aktów prawnych powodują 

rozbieżności w interpretacji w których wnioskodawca stoi na przegranej pozycji. 

Rekomendacja - proponuje się poddanie szczegółowej analizie przyczyn odmów w celu 

minimalizacji ryzyka utraty środków programu PO Ryby w przyszłości. Również zasadne 

wydaje się włączenie do kryteriów oceny operacji kryterium kompletności wniosków (jako 

kryterium punktowe) i ich zgodności z dokumentami PO RYBY (na etapie oceny zgodności 

z LSROR i innymi dokumentami strategicznymi). 

BADANIA ILOŚCIOWE KLIENTÓW LGR „POJEZIERZE SUWALSKO – 

AUGUSTOWSKIE” 

Uzupełnieniem badań dokumentów zgromadzonych przez Lokalną Grupę Rybacką 

„Pojezierze  Suwalsko – Augustowskie” były badania ilościowe i jakościowe przeprowadzone 

wśród klientów, pracowników i członków ciał statutowych LGR. Miały one na celu 

zweryfikowanie rezultatów badań „desk research”. 

Badanie ilościowe klientów Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadzono metodą CAWI. 

Polegała ona na rozesłaniu ankiety przez internet do członków i sympatyków LGR, którzy 

zainteresowani byli ofertą stowarzyszenia i uczestniczyli w jakiejkolwiek formie w 

działaniach LGR. W badaniu wykorzystano bazę adresów e-mailowych utworzoną przez 

biuro LGR. Celem badania ankietowego było uzupełnienie danych pochodzących z analizy 

desk research o informacje na temat działań podjętych przez LGR w zakresie 

zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w 

zakresie informacji i promocji działań LGR, monitoringu, kontroli finansowej, oceny 

znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LGR, analizę efektywności pracy 

biura LGR, a także o wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR i 

aktualizacji oraz zmian w LSROR. W badaniu zadano 22 pytania merytoryczne. Pytania 
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miały charakter zamknięty z możliwością udzielenia jednej lub kilku odpowiedzi. Część 

pytań miała charakter otwarty gdzie respondenci mogli dodać swoje uwagi. 

W badaniu ankietowym udział wzięło 82 osoby, z czego ponad 60 stanowili mężczyźni, a 

pozostałą część kobiety.  

Pytanie 1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”? 

Ponad 40 % ankietowanych jako źródło wiedzy na temat możliwości złożenia wniosku za 

pośrednictwem LGR wymieniło jej stronę internetową. Co czwarty wskazał spotkania z 

przedstawicielami grupy, a 15,6 % jako źródło informacji wymienił rodzinę i znajomych. 

Około 15 % respondentów uzyskało informację z mediów lokalnych i regionalnych. 

Pytanie 2. W jaki sposób w przyszłości chciałby/aby Pan/i być informowany/a o 

nadchodzących wyborach? Podobnie ponad połowa ankietowanych oczekuje, że w 

przyszłości będzie informowana o nadchodzących naborach za pośrednictwem strony 

internetowej LGR. Co piąty respondent oczekuje, ze będą organizowane spotkania 

informacyjne z przedstawicielami LGR w gminach. Znacznie mniejszy odsetek respondentów 

wskazywał na prasę lokalną, radio, TV regionalną, czy strony internetowe gmin. 

W odpowiedziach uzupełniających do pytania ankietowego wskazywano również możliwość 

powiadamiania zainteresowanych o aktualnych i planowanych wydarzeniach w LGR poprzez 

edycję i rozsyłanie newslettera drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila.  Jest to 

ciekawa propozycja warta zastosowania w strategii informacyjnej grupy.  

Pytanie 3. Czy termin publikacji ogłoszeń dotyczących możliwości złożenia wniosku za 

pośrednictwem LGR był odpowiedni w stosunku do terminu zakończenia naboru? 

Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 60 %) uważa, że ogłoszenia o uruchomieniu 

konkursów są publikowane z wystarczającym wyprzedzeniem, Około 20 % respondentów 

oczekuje wydłużenia czasu na składanie wniosków np. do trzech miesięcy. 

Pytanie 4. Jak często korzysta Pan/i ze strony internetowej LGR ?  

Połowa respondentów często lub bardzo często zagląda na stronę internetową stowarzyszenia. 

Druga połowa badanych odwiedza stronę sporadycznie. Spośród ankietowanych nie było 

osoby, która nigdy nie weszła na stronę grupy. Wysoki odsetek osób, które rzadko odwiedzają 

stronę wskazuje na potrzebę aktywizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

zachęcających do odwiedzin portalu LGR. 

Pytanie 5. Proszę ocenić aspekty strony internetowej LGR.  

Ponad 70 % ankietowanych jako dobrą i bardzo dobrą oceniło aktualność informacji 

zamieszczanych na stronie stowarzyszenia. Również podobny odsetek badanych uważa, że na 

stronie łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Najwyżej oceniono szatę graficzną strony. 

Podoba się ona ponad 85 % respondentów.  

Pytanie 6. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach 

organizowanych przez LGR? 
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Prawie 2/3 ankietowanych brało udział w spotkaniach informacyjnych bądź szkoleniach 

organizowanych przez LGR w związku z ogłaszanymi konkursami na nabór operacji do 

dofinansowania w ramach PO Ryby. 

Pytanie 7. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i ze spotkań informacyjnych, szkoleń? 

Osoby które nie brały udziału w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach wskazywały, ze 

głównym powodem były nie pasujące dla nich terminy i godziny organizowanych spotkań. 

Część nie miała takiej potrzeby. Do kilku respondentów nie dotarła informacja o takich 

spotkaniach, a jeden ankietowany uznał, że udział w tego typu spotkaniach jest stratą czasu. 

Pytanie 8. Czy udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach był przydatny w ubieganiu 

się o pomoc finansową? 

Ponad 80 % spośród osób, które uczestniczyły w spotkaniach uznało, że uzyskana w trakcie 

szkoleń pomoc była przydatna w ubieganiu się o wsparcie programu PO Ryby. Tylko dla ok. 

5 % badanych udział w spotkaniach nie przyniósł korzyści. 

Pytanie 9. Czy korzystał/a Pan/i z usług doradczych oferowanych przez LGR "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie"? 

Ponad połowa badanych korzystała z usług doradczych świadczonych przez pracowników 

biura Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Pytanie 10. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z usług doradczych? 

Respondenci którzy nie korzystali z usług doradczych w większości uznawali, że nie mieli 

takiej potrzeby, części z nich nie pasowały terminy świadczonych usług, a prawie ¼ badanych 

nie wiedziała, ze można skorzystać z doradztwa w sprawie przygotowania operacji do 

dofinansowania. 

Pytanie 11. Proszę dokonać oceny poniższych aspektów dotyczących usług doradczych. 

Około 60 % korzystających z usług doradczych bardzo dobrze i dobrze oceniło dostępność 

usług doradczych, zakres merytoryczny doradztwa oraz poziom wiedzy doradców. Pozostali 

respondenci uznali, ze poziom usług doradczych świadczonych przez pracowników biura 

LGR jest średni lub słaby.  

Pytanie 12. Czy usługi doradcze były pomocne w ubieganiu się o pomoc finansową? 

Dla ponad 70 % respondentów korzystających z usług doradczych okazały się one pomocne 

w ubieganiu się o wsparcie dla składanych operacji. Około 30% ankietowanych nie dostrzegło 

korzyści z uzyskanego doradztwa. 

Pytanie 13. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie biura LGR? 
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Bardzo wysoką ocenę ankietowanych uzyskało funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Ponad 90 % badanych oceniło bardzo dobrze i dobrze pracę biura, a tylko 3,7 % 

złe i bardzo źle.  

Pytanie 14. Czy zna Pan/i cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przyjętych 

przez LGR? 

Ponad 80 % ankietowanych zna lub orientuje się jakie są cele Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. Ponad 8 % badanych nie zna 

celów LSROR. 

Pytanie nr 15. Czy Pana/i zdaniem cele ogólne i szczegółowe zaproponowane w LSROR są 

nadal aktualne? 

Zdecydowana większość bo prawie 90 % ankietowanych uważa, że cele ogólne i szczegółowe 

LSROR są nadal aktualne i nie ma potrzeby ich zmiany. 

Pytanie 16. Czy zna Pan/i lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSROR? 

Na podobnym poziomie jak znajomość celów strategii kształtuje się wśród respondentów 

znajomość kryteriów wyboru operacji. 80 % badanych dobrze zna lub orientuje się jakie 

kryteria są stosowane przy ocenie operacji. 12,5 % nie zna kryteriów. 

1/3 respondentów, które znają lokalne kryteria wyboru uważa, że kryteria wyboru operacji 

wymagają zmian. 2/3 nie widzi takiej potrzeby.  

Pytanie 18. Jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone? 

Na pytanie otwarte jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone udzielono 10 

odpowiedzi.  

– żeby rozszerzyć zakres kryteriów dla przedsiębiorców, 

– ograniczyć kryteria do minimum, 

– sprecyzować definicję kryterium partnerstwa w operacjach 

– wprowadzić preferencje dla osób młodych składających wnioski ze względu na duże 

bezrobocie w tej grupie wiekowej, 

– zwiększyć punktację dla podmiotów, które realizowały projekty współfinansowane z 

UE, 

– zwiększyć punktację za ochronę wód i środowiska, 

– nie dawać punktów za kompletność, 

– powrócić do przyznawania punktów za członkostwo w LGR. 

Pytanie 19. Jak Pan/i ocenia proces oceny wniosku przez Komitet LGR? 

Ponad 70 % badanych bardzo dobrze i dobrze ocenia pracę Komitetu LGR. Tylko niecałe 9 % 

uważa, że komitet pracuje źle. 
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Pytanie 20. Czy czuje się Pan/i odpowiednio informowany/a o przebiegu i wynikach oceny 

wniosków przez LGR? 

Jednocześnie ponad 3/4 respondentów uważa, że jest właściwie informowana o wynikach 

oceny operacji. Prawie 25 % ma odmienne zdanie i nie czuje się właściwie poinformowana. 

Pytanie 21. Jak ocenia Pan/i zakres zadań powierzonych LGR w zakresie wyboru wniosków? 

2/3 respondentów uważa, że zakres zadań związanych z procesem wyboru operacji do 

dofinansowania przypisany Lokalnej Grupie Rybackiej jest właściwy. Ponad ¼ sądzi, że 

kompetencje LGR są zbyt małe, a 7,3 % ankietowanych twierdzi, że LGR ma zbyt duży 

zakres zadań.  

Pytanie 22. Jeżeli zakres zadań LGR dotyczący wyboru wniosków jest za mały to jakie 

zadania powinna otrzymać? 

Po 19,1 % wskazań respondentów otrzymały zadania w zakresie promocji, informacji i 

naboru wniosków oraz podpisywanie umów z beneficjentami. Nieznacznie mniej (17 %) 

badanych powierzyłoby LGR monitorowanie i rozliczanie wdrażania projektów, 16 % 

ankietowanych uważa, że LGR powinna dokonywać oceny zgodności z lokalnymi kryteriami, 

14,9 % ocenę formalną wniosków, a 12,8 % ocenę zgodności z LSROR. 

Rozpoznawalność działań LGR 

Pytanie 23. Czy zna Pan/i przykłady projektów zrealizowanych przy wsparciu finansowym PO 

Ryby? 

57 % respondentów stwierdziło, że zna przykłady projektów zrealizowanych przy udziale 

środków z programu rybackiego. Wymienili oni 36 przykładów różnych operacji z obszaru 

LSROR. Między innymi: Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie, Zachowanie i 

zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, 

poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Raczki, Budowa zbiorników małej retencji 

wodnej, Miejsce wypoczynku nad Hańczą, Zakup samochodów strażackich, Zakup 

sejneńskiej kolejki turystycznej, Wigierski Park Narodowy Rozwój infrastruktury 

turystycznej i komunikacyjnej wokół jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy, Targi 

turystyczno-wędkarskie EXPO w Sejnach, Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i 

kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w 

miejscowości Becejły, Samochody strażackie dla OSP Wiżajny, OSP Przerośl, OSP Filipów, 

Budowa plaży gminnej w Filipowie, Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez 

przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży 

gminnej nad jeziorem Krzywe, Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, Zawody wędkarskie, Gospodarstwo rybackie 

"Falko", Wóz strażacki dla OSP Przerośl, Bulwary Augustów, Plaża Błaskowizna, Budowa 

zbiorników retencyjnych, Projekty obejmujące prowadzenie agroturystyki, Zagospodarowanie 
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terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Hołny Majera, Kościół w Jeleniewie, Modernizacja 

APK, Park linowy w Udziejku. 

Pytanie 24. Czy brał/a Pan/i udział lub słyszał/a o wydarzeniach organizowanych przez LGR? 

Zdecydowana większość ankietowanych zna lub brała udział w wydarzeniach, których 

organizatorem była Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. Do 

najbardziej rozpoznawalnych imprez należą Dzień Rybaka i święto Siei (po 70 % wskazań) 

oraz Targi Turystyczno – Wędkarskie Expo w Sejnach (ponad 60 % wskazań). Respondenci 

wskazywali też na inicjatywy nie wymienione z nazwy w badaniu. Np. zawody wędkarskie o 

puchar Prezesa LGR, Jedź rowerem z LGR-em, Kuchnia pachnąca tradycją. 

WYWIADY POGŁĘBIONE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANÓW I 

PRACOWNIKAMI BIURA LGR 

Celem przeprowadzenia wywiadów pogłębionych wśród członków przedstawicieli organów i 

biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” było rozszerzenie i 

pogłębienie tematów analizowanych w trakcie badania ankietowego oraz uzyskanie opinii 

osób odpowiedzialnych za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego na 

temat podejmowanych przez LGR działań mających zapewnić skuteczne i efektywne 

wdrażanie strategii. 

W ramach badania przeprowadzono 8 rozmów - wywiadów pogłębionych. Połowę badanych 

stanowiły kobiety, a połowę mężczyźni. Pięć osób mieściło się w grupie wiekowej 46-65 lat, 

a trzy osoby w wieku do 45 lat. Pięciu rozmówców było pracownikami biura LGR, dwie 

osoby reprezentowały Komitet LGR a jedna osoba jest członkiem Zarządu LGR.  

Rozmówcom zadano osiem pytań. 

1. Czy pana/i zdaniem zakres dotychczas osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych 

LSROR jest zadawalający?  

Na pytanie siedem osób odpowiedziało pozytywnie potwierdzając zadawalający poziom 

osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. Podkreślano min.;  

– dużą ilość środków przeznaczonych na rozwój gospodarczy, 

– stopień realizacji celów jest zgodny z założeniami strategii, 

Udzielono również jednej odpowiedzi negatywnej (członek Komitetu). Negatywna ocena 

realizacji celów wynikała z; 

– niewykorzystania dużej ilości środków. 

2. Proszę opowiedzieć o działaniach jakie podejmuje LGR by zagwarantować jakość i 

efektywność wdrażania LSROR.  

Wszyscy rozmówcy są zorientowani co robi LGR – podkreślano min.; 

– dużą ilość i różnorodność podejmowanych inicjatyw zarówno w zakresie promocji jak 

i aktywizacji potencjalnych beneficjentów, 

–  wskazywano na organizowane konkursy, działalność badawczą, promocja terenu  

poprzez imprezy, targi, wystawy, media, kontakty międzynarodowe, doradztwo, 

szkolenia, punkty informacyjne.  

Jedna osoba (pracownik biura LGR) wskazała na; 
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– słabą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. 

3. Czy i w jakim zakresie LGR prowadzi monitoring wdrażania LSROR? Czy wyniki 

monitoringu przedstawiane są członkom i organom LGR?  

Badane osoby wskazały głównie trzy narzędzia monitorowania wykorzystywane w pracy 

LGR; 

– Biuro otrzymuje, zbiera i przetwarza informacje z UM WP o realizacji projektów, 

podpisanych umowach oraz wydatkowanych środkach, udostępnia te dane Zarządowi 

LGR i Walnemu Zebraniu Członków LGR, 

– Udział pracowników i członków zarządu LGR w przedsięwzięciach 

współfinansowanych przez LGR oraz uroczystościach przekazania do użytku, 

uruchomienia inwestycji i zakupów dokonanych przy wsparciu programu PO Ryby, 

– Bezpośrednie kontakty z wnioskodawcami. 

 

4. Czy i w jakim zakresie LGR prowadzi kontrolę finansową wdrażania LSROR? Czy 

wyniki kontroli finansowej przedstawiane są członkom i organom LGR?  

Badane osoby potwierdziły zgodnie, że 

– LGR nie posiada narzędzi uprawniających do kontroli realizacji projektów.  

– Wspomniano o kontroli wewnętrznej prowadzonej przez księgowość, ale ona nie 

obejmuje wszystkich działań służących realizacji celów strategii 

5. Jak pan/i ocenia efektywność pracy biura pod kątem wdrażania Strategii? 

Wszystkie osoby dobrze i bardzo dobrze oceniły pracę biura LGR. Pozytywne przy tym jest, 

że wyższe noty wystawili ankietowani niezatrudnieni w biurze. 

 

6. Jakie są Pana/i propozycje zmian w zakresie zatrudnienia lub organizacji pracy, które 

mogą się przyczynić do bardziej efektywnego działania struktur LGR?  

6 osób nie miało uwag, 2 osoby ankietowane wniosły propozycje:  

– jedna osoba proponuje przeanalizować zasadność utworzenia punktów 

informacyjnych w terenie,  

– jedna  osoba zwróciła uwagę na przyszłą konieczność rozszerzenia zespołu ds. 

projektów,  

 

7. Czy ma Pana/i jeszcze inne propozycje zmian, które powinno podjąć LGR tak by proces 

wdrażania LSR był jak najbardziej efektywny i skuteczny?  

Rozmówcy zaproponowali kilka usprawnień mogących pozytywnie wpłynąć na 

skuteczność wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Min. 

zaproponowano; 

– szkolenia i weryfikację członków Komitetu,                     

– wnioski powinny być rozpatrywane anonimowo - metryczki wniosków powinny być 

ukryte,                                                                           

– karta oceny powinna wykluczać możliwość przyznawania środków niezgodnie z celami 

LSROR,                           

– powinno się przedstawiać do publicznej wiadomości wyniki monitoringu 

przestrzennego - wykorzystanie środków przez gminy członkowskie 
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8. Czy ma Pan/i propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich? Np. 

czy i w jaki sposób powinny zostać zmienione jej cele?  

Respondenci zgłosili kilka propozycji zmian w LSROR. Dotyczyły one przede wszystkim 

kierunków i celów wykorzystania środków na realizację strategii. Zaproponowano; 

– Zmianę struktury wykorzystania środków, za dużo idzie na turystykę, należy zmienić 

preferencje, 

– Dokładniej i precyzyjniej określić cele i działania, 

– Zmianę celu I.I strategii ze względu na niemożliwość wykorzystania środków w 

dyspozycji LGR na wsparcie rybactwa, 

– Zastosowanie metody smart przy określaniu celów, 

– Oddzielenie działań promocyjnych od edukacyjnych. 

Część badanych uważała, że nie należy już wprowadzać zmian w strategii w związku z tym, 

że kończy się już jej wdrażanie w bieżącym okresie programowania. 

 

PODSUMOWANIE BADAŃ EWALUACYJNYCH 

Ocena funkcjonowania LGR 

Z przeprowadzonej ewaluacji wyłania się pozytywny obraz funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Ankietowani wysoko ocenili działania podejmowane przez LGR w ramach 

procedury naboru wniosków. Pozytywne oceny zebrały metody dotarcia z informacją do 

potencjalnych beneficjentów, dobrze odbierane jest funkcjonowanie strony internetowej 

grupy, beneficjenci zadowoleni są z rezultatów szkoleń, spotkań informacyjnych i doradztwa 

związanego z przygotowaniem i składaniem operacji do dofinansowania. Potwierdzeniem 

dobrej pracy informacyjnej i szkoleniowej jest bardzo duża ilość składanych wniosków 

poszczególnych konkursach.  

Bardzo wysoką ocenę respondenci przyznali za funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Również działania promocyjne sprawiły, że wydarzenia organizowane przez LGR 

są rozpoznawalne przez mieszkańców obszaru Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego, a 

informacja o realizowanych za pośrednictwem LGR projektach dość powszechna. 

Pozytywnie oceniono również proces oceny wniosków realizowany przez Komitet.  

Rekomendacje: 

1) Kontynuowanie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania 

LGR i jego biura.  

2) Szersze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientami LGR i 

mieszkańcami obszaru LSROR (newsletter, twister, youtube). 

3) Obsadzenie wakującego stanowiska Kierownika Działu Projektów. 

4) Większą koncentrację środków na wybranych działaniach promocyjnych i 

aktywizujących w celu wzmocnienia pozytywnego wizerunku LGR w świadomości 

otoczenia. 
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5) Większe wykorzystanie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez członków 

organów LGR i pracowników biura. 

6) Wprowadzenie do procedury oceny operacji zasady anonimowości wnioskodawcy 

dla oceniającego. Może to pozytywnie wpłynąć na poprawę obiektywności w ocenie 

wniosków. 

Ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie” 

Badanie ewaluacyjne wykazało, że proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru 

Rybackiego przebiega prawidłowo i zgodnie z założeniami. Ankietowani pozytywnie ocenili 

przyjęte w strategii cele ogólne i szczegółowe oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Również 

przegląd wskaźników osiągnięcia celów LSROR potwierdza zgodność podejmowanych 

działań z celami strategii. Dla kilku celów niestety osiągnięcie wskaźników jest zagrożone. 

Również doprecyzowania lub wymiany wymagają niektóre kryteria wyboru operacji. 

Rekomendacje: 

1) Koncentracja na promocji projektów, które przyczynią się do osiągnięcia 

zagrożonych wskaźników. 

2) Przegląd lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dokonanie korekt zgodnie z 

wynikami ewaluacji. 

3) Zmiana celu I.1 LSROR w związku z trudnościami w jego osiągnięciu przy użyciu 

wsparcia z PO Ryby. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY 

FINANSOWEJ UE 2014 -2020. 

Przyszłość Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” uzależniona 

jest z jedne strony od ostatecznego kształtu regulacji prawnych rozstrzygających o potrzebie i 

możliwości funkcjonowania tego typu podmiotów w przyszłym okresie programowania UE, a 

z drugiej strony od aktywności i determinacji samej LGR aby skutecznie odnaleźć swoje 

miejsce w nowych realiach prawnych, organizacyjnych i finansowych określonych przez 

regulacje UE. Zgodnie z założeniami umowy partnerstwa pomiędzy UE i Polską jednym z 

nowych instrumentów jaki ma być wdrażany w naszym kraju w okresie 2014 – 2020 jest 

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną  (Community Led Local Development). 

Zakłada on, że rozwojem lokalnym będą kierowały Lokalne Grupy Działania.. 

Wyzwania i rekomendacje dla LGR 

a) Przekształcenie LGR w Lokalną Grupę Działania, 

b) Przekonanie samorządów lokalnych wchodzących w skład LGR aby złożyły akces do 

uczestnictwa w LGD w przyszłym okresie programowania 2014 – 2020,  
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c) Przekonanie pozostałych samorządów z obszaru powiatów suwalskiego, 

augustowskiego i sejneńskiego, które jeszcze nie należą do LGR do przystąpienia do 

przekształconej LGD, 

d) Objęcie obszarem LGD co najmniej 100 – 120 tys. populacji Pojezierza Suwalsko – 

Augustowskiego, 

e) Lobbing za włączeniem RLKS do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. 

f) Podjęcie przygotowań do zbierania danych do przyszłej Lokalnej Strategii Obszaru, 

g) Porozumienie z LGD z obszaru Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego w sprawie 

wykorzystania dorobku i potencjału kadrowego i organizacyjnego grup w 

organizacji i funkcjonowaniu przyszłego LGD, 

h) Uzgodnienie nowej nazwy LGD odzwierciedlającej zasięg terytorialny i tożsamość 

obszarów objętych nową lokalną strategią rozwoju. 
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4. Wstęp 

Raport przygotowany przez zespół badawczy pod kierownictwem Mariana Szypiłło 

prezentuje wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących zarówno funkcjonowania Lokalnej 

Grupy Rybackiej Obszarów „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, jak i wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” funkcjonuje 

od września 2009 r. a działalność organizacyjną i merytoryczną związaną z wdrażaniem 

Lokalnej Strategii Rozwoju podjęła w wyniku wygranego konkursu na wybór LSROR 

przeprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w 2010r. LGR podpisała 

umowę na realizację strategii z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2010 r. 

Praktyczne wdrażanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego zaczęło się 

od 2011 r. Realizacja LSROR finansowana jest z Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”, w 

ramach czwartej osi priorytetowej. Działania w ramach tej osi winny przyczynić się do 

aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów 

społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych 

inicjatyw. 

Struktura raportu składa się z następujących części: 

 Prezentacja celu, zakresu i metodologii badania, 

 Ocena systemu zarządzania Lokalną Grupą Rybacką – w części tej dokonano 

przeglądu funkcjonowania poszczególnych statutowych organów LGR oraz biura, w 

tym aktywności członków stowarzyszenia i aktywności członków poszczególnych 

organów w działalności LGR, 

 Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej – w części tej przeanalizowano 

działalność stowarzyszenia z punktu widzenia realizacji zadań informacyjnych, 

szkoleniowych, promocyjnych i aktywizujących członków LGR i społeczność obszaru 

LSROR , 

 Ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich – przedmiotem 

analizy było ocena osiągnięcia celów strategii mierzona wykonaniem wskaźników 

produktu, rezultatu i oddziaływania, oraz ewaluacja wykorzystania funduszy 

Programu Operacyjnego na realizację strategii, 

 Ewaluacja ekspercka ( tzw. desk research) została rozszerzona o badania ilościowe 

klientów LGR (w formie ankiet CAWI) i wywiady pogłębione z pracownikami biura i 

członkami ciał statutowych stowarzyszenia – pozwoliło to na uzyskanie obiektywnej 

oceny zarówno funkcjonowania LGR jak i sposobu i rezultatów wdrażania LSROR. 

 W ramach ewaluacji dokonano również przeglądu projektów regulacji i dokumentów 

strategicznych Unii Europejskiej i krajowych i wskazano kierunki działania, jakie 

powinna podjąć LGR w najbliższym czasie aby, właściwie przygotować się do wyzwań 

nowego okresu programowania Unii Europejskiej. 
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Autorzy wyrażają nadzieję, że wyniki badania ewaluacyjnego posłużą do podjęcia działań 

poprawiających jakość funkcjonowania struktur organizacyjnych i ciał statutowych Lokalnej 

Grupy Rybackiej oraz zostaną wykorzystane do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru 

Rybackiego poprawiających skuteczność jej wdrażania. 

Najważniejsze jest wyciagnięcie wniosków o charakterze strategicznym, które będą miały 

wpływ na organizację grupy i zakres jej działania w przyszłym okresie programowania 2014 -

2020. Ewaluacja wykazała, ze zdobyte przez LGR doświadczenia będą niezwykle potrzebne 

przy pracach nad nowym kształtem strategii obszaru do 2020 r., szczególnie, że planowany 

jest zarówno istotne rozszerzenie zakresu kompetencji grup wdrażających strategie jak i 

zakres merytoryczny strategii obejmujących realizację celów aż 4 funduszy Unii Europejskiej.  

Zespół autorów Raportu Ewaluacyjnego składa serdeczne podziękowania Panu Prezesowi, 

członkom Zarządu, członkom Komitetu, Pani Dyrektor i pracownikom Biura Lokalnej Grupy 

Rybackiej, którzy nie tylko udostępnili wszystkie niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji 

materiały i dane ale także udzielili wielu cennych rad i wskazówek, zwracając uwagę na 

kluczowe dla sprawności funkcjonowania grupy tematy i obszary analizy, oraz wszystkim 

anonimowym członkom i klientom LGR, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie ankiety 

badawczej. 
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5. Cele i przedmiot badania 

Zlecona przez LGR ewaluacja ma charakter tzw. ewaluacji bieżącej (on-going). Skupia się 

przede wszystkim na ocenie aktualności wdrażanej LSROR  i sprawności systemu jej 

wdrażania. 

Po pierwsze ocenia ona, czy warunki zewnętrzne wdrażania LSROR się zmieniły (np. 

aktualność strategii względem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, strategii 

wspólnotowych, polityk krajowych, kontekstu prawnego, diagnozy potrzeb etc.) i czy w tym 

kontekście jej cele pozostają aktualne. 

Po drugie ewaluacja ta ocenia system zarządzania i wdrażania LSROR – tzn. sprawność 

przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji zadań. Identyfikuje one 

bariery prawne i administracyjne oraz docieka ich przyczyn, rekomendując odpowiednie 

udoskonalenia. 

Po trzecie ewaluacja on-going ma za zadanie porównanie skwantyfikowanych celów z 

wynikami wdrażania LSROR (tj. produktami i rezultatami) oraz identyfikuje czynniki mające 

wpływ na sukces lub porażkę, na bieżąco weryfikując przyjętą teorię zmiany. Służy ona 

również odkryciu ewentualnych błędów w początkowo określonych wskaźnikach i 

zdefiniowanych celach. 

Ostatnim zadaniem stojącym przed ewaluacją on-going jest (na końcowym etapie realizacji 

programu, o ile jego specyfika na to pozwala) punktowe badanie wpływu. Często przy 

programach wieloletnich część projektów jest już na tym etapie zakończona i takie badania 

mają swoje uzasadnienie
1
. 

Celem głównym badania jest ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie”, ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby” na lata 2007-2013, osi 

priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, oraz ocena 

wpływu przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego „Ryby” na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu w okresie od początku wdrażania LSROR do momentu 

podpisania umowy z Wykonawcą badania.  

Szczegółowy zakres ewaluacji obejmuje badanie następujących obszarów: 

II. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie”, a w szczególności; 

h) Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji, 

i) Uczestnictwo społeczności obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 

Obszaru Rybackiego w organizowanych przez LGR spotkaniach i szkoleniach, 

j) Korzystanie przez przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym szczególnie 

przedstawicieli sektora rybactwa i rybołówstwa, z doradztwa i konsultacji, 

k) Uczestnictwo społeczności w organizowanych przez LGR imprezach 

promocyjnych, 

                                                             
1
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Pr

zydatne_dokumenty/Documents/EWALUACJA_z%20okladkami.pdf  

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Przydatne_dokumenty/Documents/EWALUACJA_z%20okladkami.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Przydatne_dokumenty/Documents/EWALUACJA_z%20okladkami.pdf


Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

36 | S t r o n a  
 

l) Uczestnictwo członków Komitetu w jego posiedzeniach, 

m) Działania promocyjne organizowane przez LGR, 

n) Działania informacyjne LGR. 

IV. Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie” 

i)  Podsumowanie naborów, 

j) Stopień realizacji celów głównych i szczegółowych LSROR, 

k) Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje operacji, 

l) Zaangażowanie poszczególnych grup beneficjentów w realizację LSROR, 

m) Współpraca partnerów z różnych sektorów ze sobą, 

n) Innowacyjność podejmowanych działań, 

o) Analiza poprawności przyjętych wskaźników  w LSROR, 

p) Analiza procesu oceny wniosków składanych w ramach konkursów ogłaszanych przez 

LGR. 

V. Wnioski i rekomendacje dla usprawnienia funkcjonowania LGR „Pojezierze Suwalsko 

– Augustowskie” w odniesieniu do obecnego stanu, jak i przyszłej perspektywy 

finansowej UE 2014 – 2020. 
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6. Metodologia badania 

6.1. Schemat badawczy i etapy badania 

Wymiar przedmiotowy - badanie dotyczy funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Ryby” na lata 

2007-2013, osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa. 

Wymiar czasowy - okres od założenia LGR w dniu 07 września 2009 r. w zakresie 

funkcjonowania LGR oraz od podpisania umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszaru Rybackiego w dniu 10 października 2010 r. do momentu podpisania 

umowy z Wykonawcą badania. 

Wymiar terytorialny - badanie będzie obejmować swym zakresem obszar objęty 

Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, 

co odpowiada terytorialnie obszarowi 17 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Są to Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w 

powiecie Suwalskim, Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny w powiecie sejneńskim, miasto 

Augustów, gmina Augustów, Bargłów, Nowinka, Płaska w powiecie augustowskim i 

miasto i gmina Rajgród w powiecie grajewskim. 

Wymiar podmiotowy - badanie obejmować będzie beneficjentów PO „Ryby”, 

mieszkańców Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego, przedstawicieli samorządów, 

podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, przedstawicieli Departamentu 

Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, członków 

organów oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie”. 

 

6.2. Kryteria oceny 

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie 

przeprowadzenia badania będą:  

Trafność - pozwala ocenić czy projekty dofinansowanie w ramach Działania 4.1 mają 

wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu,  

Skuteczność – pozwala ocenić czy zakładane w LSROR cele zostały osiągnięte dzięki 

dofinansowaniu projektów z Działania 4.1, 

Efektywność – badanie powinno wykazać efekty jakie osiągnięto poprzez wybór do 

dofinansowania projektów z Działania 4.1 przy poniesionych nakładach,  

Użyteczność -  pozwala ocenić czy projekty dofinansowanie w ramach Działania 4.1  

odpowiadają potrzebom mieszkańców. 
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6.3. Zastosowane metody badawcze 

Badanie typu desk research 

Badanie desk research inaczej nazywane badaniem danych zastanych to technika badawcza 

polegająca na analizie już istniejących i dostępnych danych z różnych źródeł. W ramach 

badania przeanalizowano dokumenty, sprawozdania, raporty, dane statystyczne, opisowe i 

rachunkowe opracowane bądź zgromadzone i udostępnione przez Lokalną Grupę Rybacką 

„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, Departament Rolnictwa i Rybactwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Rybołówstwa Ministerstwa 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 

 

Badania ankietowe 

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów informacji dotyczącej tego jak 

osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania 

ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który zawiera uporządkowaną listę pytań. 

Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi 

lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie 

wariantów.  

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w LGR „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie” zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) polegającą 

na udostępnieniu wybranej grupie docelowej ankiety do wypełnienia drogą internetową. W 

badaniu wykorzystano adresy mailowe osób i podmiotów, które kiedykolwiek szukały 

kontaktu z LGR w ramach przeprowadzanych konkursów na operacje współfinansowane z 

programu Po „Ryby” lub innych działań promocyjnych lub aktywizujących społeczności 

lokalne. Ankieta wypełniana drogą internetową była całkowicie anonimowa, a osoby do 

których zwrócono się z prośbą o wypełnienie ankiety miały całkowitą swobodę decyzji o 

udzieleniu bądź nie udzieleniu odpowiedzi. 

 

Indywidualne wywiady pogłębione z członkami organów LGR i pracownikami biura 

LGR. 

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań 

jakościowych. Polegają na rozmowie w "cztery oczy" badacza z respondentem. Ich celem jest 

uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone 

przez badacza kryteria doboru próby. Tą technikę wykorzystuje się również w celu 

wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, 

których trudno byłoby uzyskać innymi metodami, np. ankietą. Informacje uzyskane w ramach 

indywidualnych wywiadów pogłębionych stanowią uzupełnienie wyników badań 
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ankietowych. W ramach badania przeprowadzono wywiady z losowo wybranymi 

pracownikami biura LGR oraz członkami Zarządu i Komitetu LGR. 

 

6.4.Źródła danych 

 

 

Analizie zostały poddane następujące dokumenty: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie”, 

 Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSROR, 

 Uchwały Walnego Zebrania Członków LGR,  

 Uchwały Zarządu LGR, 

 Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych konkursów na wybór operacji, 

 Uchwały Komitetu LGR, 

 Roczne sprawozdania z realizacji LSROR, 

 Wnioski o płatność składane przez LGR do Urzędu Marszałkowskiego, 

 Dane z Urzędu Marszałkowskiego o zawartych umowach z beneficjentami, 

 Raport końcowy badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie 

realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań 

informacyjno – promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej 

Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Agrotec, listopad 2012 
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7. Ocena systemu zarządzania Lokalną Grupą Rybacką 

7.1. Charakterystyka LGR 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” została 

utworzona 7 września 2009 r. w Suwałkach. LGR swoim zasięgiem obejmuje obszar 17 gmin 

na terenie 4 powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Na 

obszarze działania LGR zamieszkuje 99 753 ludzi. 

Rysunek 1. Mapa obszaru działania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

 

Źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP 
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W spotkaniu założycielskim stowarzyszenia wzięły udział 42 osoby reprezentujące 16 

podmiotów prawnych i 15 osób fizycznych. Zebrani działając na podstawie ustawy z 07 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz  ustawy z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, jednogłośnie podjęli uchwałę o zawiązaniu Stowarzyszenia, określając 

jednocześnie jego nazwę, siedzibę i obszar działania.  

Czteroletni okres działalności Stowarzyszenia to okres intensywnego wzrostu ilości członków 

LGR.  Zmiany w składzie członków Lokalnej Grupy Rybackiej ilustruje poniższa tabela i 

wykres: 

Tabela 1. Członkowie LGR 

Rok Osoby fizyczne Osoby prawne Razem członkowie LGR 

2009 52 32 84 

2010 65 35 100 

2011 102 91 193 

2012 129 142 271 

2013 156 147 303 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

Dane wskazują na bardzo wysoką dynamikę wzrostu ilości członków LGR w poszczególnych 

latach, zarówno w grupie osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Ilość osób prawnych 

w okresie od końca 2009 do sierpnia 2013 (4 lata) wzrosła 4,6 razy, a ilość osób fizycznych 3 

– krotnie. W stosunku do liczebności grupy założycielskiej z września 2009 skład LGR 

zwiększył się ponad siedmiokrotnie.. 
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Rysunek 2. Zmiany w składzie LGR w latach 2009 – 2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

Analizując przyczyny tak dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia można wskazać trzy 

główne źródła powodzenia.  

Po pierwsze; LGR bardzo pozytywnie zaistniała w świadomości społeczności lokalnej 

szeroko informując o fakcie pozyskania bardzo dużych środków z PO „Ryby” na wsparcie 

rozwoju lokalnego. Wzbudziło to powszechne zainteresowanie różnych środowisk 

możliwościami wykorzystania funduszy na realizację własnych inicjatyw.  

Po drugie; LGR w celu zaktywizowania społeczności lokalnych do korzystania z 

możliwości wsparcia finansowego będącego w dyspozycji stowarzyszenia oraz 

zachęcenia do czynnego udziału w działalności LGR, przyjęło jako jedno z kryteriów 

lokalnych oceny wniosków, kryterium przynależności do Lokalnej Grupy Rybackiej. A 

zatem uzależniło wzrost szans na otrzymanie wsparcia od przynależności do LGR. To 

szczególnie w pierwszym okresie spowodowało lawinowy napływ wniosków o przyjęcie 

go grupy.  

Po trzecie; Stowarzyszenie podjęło uchwałę o ustaleniu wysokości składek dla osób 

fizycznych i osób prawnych na bardzo niskim poziomie, co miało na celu zachęcenie 

zainteresowanych do przystępowania do LGR.  

1) Samorządy gminne – 0,40 zł od mieszkańca (zgodnie z liczbą mieszkańców 

zameldowanych w gminie na pobyt stały na koniec 2010 r.) 

2) Samorządy powiatowe – 1200 zł, 

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013

52 65 
102 

129 
156 

32 
35 

91 

142 

147 

Osoby prawne

Osoby fizyczne



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

43 | S t r o n a  
 

3) Rybaccy użytkownicy jezior (osoby fizyczne) – 60 zł, 

4) Pozostałe osoby fizyczne – 48zł, 

5) Pozostałe podmioty – 120 zł. 

Wysokość składek do sierpnia 2013 roku nie uległa zmianie. W ramach badania dokonano 

przeglądu wysokości składek w innych LGR i można stwierdzić, że poziom składek w 

LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” należy do najniższych w kraju. (Np. 

samorządy gminne 0,60 zł od mieszkańca, 4000 zł od gminy, podmioty gospodarcze 250 

zł). Nie wprowadzono też wpisowego, które obowiązuje w wielu grupach. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że Zarząd LGR podjął działania porządkujące zasady 

przyjmowania nowych członków. Opracowano i zatwierdzono formularze wniosków o 

przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia w wersji dla osób fizycznych i osób 

prawnych wraz z załącznikami, oraz wprowadzono do statutu i regulaminu LGR tryb 

przyjmowania i wykluczania członków stowarzyszenia, oraz procedury odwoławcze od 

uchwał. Wymogiem formalnym warunkującym przyjęcie jest posiadanie pisemnej 

rekomendacji trzech aktualnych członków stowarzyszenia. W badanym okresie 

odnotowano również pojedyńcze przypadki wykluczenia członków z LGR. Przyczyną 

było niepłacenie składek lub rezygnacja członka. 

7.2.Walne Zebranie Członków 

W trakcie 4 – letniej kadencji 2009 – 2013 Walne Zebranie Członków odbyło 10 

posiedzeń na których podjęto 46 uchwał.  

W 2009 roku Walne Zebranie odbyło 2 posiedzenia. Podjęto następujące uchwały:  

Tabela 2. Zestawienie uchwał Walnego Zebrania Członków podjętych w 2009 r. 

Nr uchwały/data walnego 

zebrania Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/2009 z dnia 7 września  przyjęcie regulaminu obrad zebrania założycielskiego 

2/2009 z dnia 7 września połowanie stowarzyszenia 

3/2009 z dnia 7 września  przyjęcie statutu 

4/2009 z dnia 7 września  powołanie Komitetu Założycielskiego 

5/2009 z dnia 7 września  powołanie Zarządu  Stowarzyszenia 

6/2009 z dnia 7 września  powołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

1/I/2009 z dnia 2 grudnia 

 przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia 

2/I/2009 z dnia 2 grudnia  zmiana w statucie stowarzyszenia 

3/I/2009 z dnia 2 grudnia  przyjęcie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia 

4/I/2009 z dnia 2 grudnia  przyjęcie Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia 

5/I/2009 z dnia 2 grudnia  wybór Komitetu  Stowarzyszenia 

6/I/2009 z dnia 2 grudnia  przyjęcie rocznych składek członków  Stowarzyszenia 

7/I/2009 z dnia 2 grudnia  przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 2009 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 
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W 2010 roku odbyły się dwa posiedzenia Walnego Zebrania Członków LGR. Podjęto 

następujące uchwały: 

Tabela 3. Zestawienie uchwał Walnego Zebrania Członków w 2010 r. 

Nr uchwały/data walnego zebrania Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/1/2010 z dnia 19 lutego 

 przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich 

2/I/2010 z dnia 19 lutego  zmiana w Regulaminie Komitetu Stowarzyszenia 

3/I/2010 z dnia 19 lutego  plan Stowarzyszenia finansowego na 2010r. 

4/I/2010 z dnia 19 lutego 

 upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania 

zobowiązań 

1/III/2010 z dnia 9 listopada 

 upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania 

zobowiązań 

2/III/2010 z dnia 9 listopada 

 ustalenie zasad wynagrodzenia członków Komitetu 

Stowarzyszenia LGR "Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie" 

3/III/2010 z dnia 9 listopada 

 ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu 

Stowarzyszenia LGR "Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie" 

4/III/2010 z dnia 9 listopada 

 ustalenie zasad wynagrodzenia członków Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie" 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

W 2011 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków. Podjęto 13 uchwał: 

Tabela 4. Zestawienie uchwał Walnego Zebrania Członków w 2011 r. 

Nr uchwały/data walnego zebrania Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2011 z dnia 8 kwietnia 

  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia 

za  rok ,2010 

2/I/2011 z dnia 8 kwietnia   Zatwierdzenie sprawozdania Komitetu za rok 2010 

3/I/2011 z dnia 8 kwietnia 

  zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 

rok 2010 

4/I/2011 z dnia 8 kwietnia 

  zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia za rok 2010 

5/I/2011 z dnia 8 kwietnia 

  udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 

rok 2010 

6/I/2011 z dnia 8 kwietnia   uchwalenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2011 

7/I/2011 z dnia 8 kwietnia 

  uchwalenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 

2011 

8/I/2011 z dnia 8 kwietnia   wybory uzupełniające do Komitetu 

1/II/2011 z dnia 29 grudnia 

  wprowadzenie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego "Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie" 
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2/II/2011 z dnia 29 grudnia 

  odwołanie członków Komitetu Stowarzyszenia LGR 

"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" 

3/II/2011 z dnia 29 grudnia 

  powołanie członków Komitetu Stowarzyszenia LGR 

"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" 

4/II/2011 z dnia 29 grudnia 

  ustalenie zasad wynagrodzenia członków Komitetu 

Stowarzyszenia LGR "Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie" 

5/II/2011 z dnia 29 grudnia 

 ustalenie  wysokości diet członków Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie" 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

W 2012 roku Walne Zebranie Członków spotykało się 2 razy. Podjęto 3 uchwały.  

Tabela 5. Zestawienie uchwał Walnego Zebrania Członków w 2012 r. 

Nr uchwały/data walnego 

zebrania Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2012 z dnia 27 kwietnia 

  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 

rok 2011 

1/II/2012 z dnia 17 grudnia   zatwierdzenie składek członkowskich LGR 

2/II/2012 z dnia 17 grudnia   wybory uzupełniające do Komitetu LGR 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

W 2013 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej. Podjęto 

następujące uchwały: 

Tabela 6. Zestawienie Walnego Zebrania Członków w 2013 r. 

Nr uchwały/data walnego zebrania Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2013 z dnia 3 czerwca  zatwierdzenie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 

2/I/2013 z dnia 3 czerwca  zatwierdzenie sprawozdania Komitetu za rok 2012 

3/I/2013 z dnia 3 czerwca 

 zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Rewizji za rok 

2012 

4/I/2013 z dnia 3 czerwca 

 zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia za rok 2012 

5/I/2013 z dnia 3 czerwca 

udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 

rok 2012 

6/I/2013 z dnia 3 czerwca  uchwalenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2013 

7/I/2013 z dnia 3 czerwca 

 uchwalenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 

2013 

8/I/2013 z dnia 3 czerwca 

 wprowadzenie zmian do LSROR "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie" 

9/I/2013 z dnia 3 czerwca 

 wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia LGR 

"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 
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Członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” z różną 

aktywnością uczestniczyli w walnych zebraniach stowarzyszenia. Frekwencja na WZC 

kształtowała się na poziomie od 15,6 % do 57,1 % członków LGR uprawnionych do 

głosowania. Średnia frekwencja w poszczególnych latach kształtowała się odpowiednio 

45/48/75/55/53 obecnych na WZC. Nigdy nie doszło do przypadku nieodbycia zebrania z 

powodu braku frekwencji. W statucie LGR wprowadzono zapis, który umożliwia odbywanie 

walnego zebrania w II terminie, jeżeli w I terminie frekwencja nie przekracza 50% 

uprawnionych. Walne zebrania w II terminie zwoływane są po upływie 15 minut od 

zakończenia zebrania w I terminie. Z instrumentu tego korzystano w 6 przypadkach.  

Tabela 7. Frekwencja na walnych zebraniach Członków.  

Data Ilość Obecnych Ilość członków Frekwencja % 

2009 

07.09.2009 41 45 91,1 

02.12.2009 48 84 57,1 

2010 

19.02.2010 52 96 54,2 

28.06.2010 42 98 42,9 

09.11.2010 51 98 52,0 

2011 

08.04.2011 64 113 56,6 

29.12.2011 86 194 44,3 

2012 

27.04.2012 67 249 26,9 

17.12.2012 43 276 15,6 

2013 

03.06.2013 51 300 17,0 

19.08.2013 75 303 24,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

Stosunkowo niska frekwencja na walnych zebraniach wynika przede wszystkim z faktu 

nieuczestniczenia w zebraniach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zebrania 

odbywały się w dni powszednie w godzinach pracy. Prawdopodobnie to ogranicza 

możliwości uczestnictwa osób zatrudnionych lub prowadzących działalność. Rekomenduje 

się zbadanie innych terminów zwoływania zebrań. Zebrania odbywały się w miejscowościach 

łatwo dostępnych komunikacyjnie, w obiektach spełniające oczekiwane standardy dla tego 

typu spotkań. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na frekwencję z powodu wyboru 

miejsca zebrań. 
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7.3.Zarząd 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 

został powołany  przez Zebranie założycielskie w dniu 07 września 2009 r. uchwałą nr 5/2009 

w następującym składzie: 

1. Cezary Cieślukowski 

2. Zdzisław Gobczyński 

3. Maciej Kamiński 

4. Romuald Jadeszko 

5. Stanisław Żukowski 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się wybierając ze swojego grona Pana 

Cezarego Cieślukowskiego na Prezesa Zarządu, Pana Macieja Kamińskiego na Wiceprezesa 

Zarządu i Pana Stanisława Żukowskiego na Sekretarza Zarządu. W tym składzie Zarząd 

pracował do końca kadencji. W dniu 19 sierpnia 2013 r. Walne Zebranie Członków LGR 

uchwałą nr /2013 powołało na II kadencję Zarząd w tym samym składzie: 

1. Cezary Cieślukowski 

2. Zdzisław Gobczyński 

3. Maciej Kamiński 

4. Romuald Jadeszko 

5. Stanisław Żukowski 

Zarząd I kadencji pracował w oparciu o Statut oraz Regulamin Zarządu przyjęty przez Walne 

Zebranie Członków (Uchwała nr 2/II/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.) oraz uchwały Walnego 

Zebrania Członków. Zadaniem Zarządu jest kierowanie całokształtem działalności 

Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, 

reprezentowanie go na zewnątrz i ponoszenie odpowiedzialności za swoją pracę przed 

Walnym Zebraniem Członków.  

Zarząd I kadencji odbył w okresie wrzesień 2009 – sierpień 2013 roku łącznie 48 posiedzeń 

podejmując 83 uchwały. 

 w 2009 r. Zarząd obradował 5 razy, podjął 12 uchwał, 

Tabela 8. Zestawienie uchwał Zarządu LGR w 2009 r. 

Nr uchwały/data posiedzenia 

zarządu 
Tytuł uchwały/czego dotyczy 

 1/I/2009 z dnia 7 września  wybór prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu 

 2/II/2009 z dnia 28 września  w sprawie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGR 

 3/II/2009 z dnia 28 września  podział zadań pomiędzy członków Stowarzyszenia 

 4/II/2009 z dnia 28 września 
 przystąpienie do prac  nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów 
Rybackich 

 5/II/2009 z dnia 28 września 
 w sprawie przyjmowania kryteriów nowych członków do 

Lokalnej Grupy Rybackiej 
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 6/II/2009 z dnia 28 września  przyjęcie nowych członków 

 7/III/2009 z dnia 5 października 
 powołanie zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich 

8/III/2009 z dnia 5 października  przyjęcie nowych członków 

 9/III/2009 z dnia 5 października  przyjęcie składek członków Stowarzyszenia 

 10/III/2009 z dnia 5 października  projekt budżetu Stowarzyszenia 

 11/IV/2009 z dnia 2 grudnia przyjęcie nowych członków 

 12/V/2009 z 3 grudnia przyjęcie nowych członków 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

 w 2010 r. Zarząd obradował 8 razy, podjął 10 uchwał, 

Tabela 9. Zestawienie uchwał Zarządu w 2010 r. 

Nr uchwały/data posiedzenia 

zarządu 
Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2010 z dnia 5 lutego przyjęcie nowych członków 

2/I/2010 z dnia 5 lutego  projekt planu finansowego Stowarzyszenia na 2010r. 

3/III/2010 z dnia 26 kwietnia przyjęcie nowych członków 

4/III/2010 z dnia 26 kwietnia 
 złożenie wniosku projektu "Partnerstwa dla rozwoju obszarów 

rybackich pogranicza Polski i Litwy " 

5/VII/2010 z dnia 9 listopada 
 udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia 

Dyrektorowi Biura LGR 

6/VII/2010 z dnia 9 listopada 
 zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie 
Członków 

7/VIII/2010 z dnia 13 grudnia  wnioski o dofinansowanie na rok 2010 i 2011 

8/VIII/2010 z dnia 13 grudnia 
plan promocji i informacji na rok 2011 Stowarzyszenia LGR 
"Pojezierze  Suwalsko-Augustowskie" 

9/VIII/2010 z dnia 13 grudnia 
 regulamin gospodarowania środkami publicznymi o wartościach 
zamówienia poniżej kwoty 14000 euro 

10/VIII/2010 z dnia 13 grudnia 
 udzielenie pełnomocnictwa Głównej Księgowej Stowarzyszenia 

LGR do reprezentowania Stowarzyszenia 

11/VIII/2010 z dnia 7 grudnia  przyjęcie nowych członków 

12/VIII/2010 z dnia 7 grudnia  przyjęcie nowych członków 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

 w 2011 r. Zarząd obradował 14 razy, podjął 25 uchwał, 

Tabela 10. Zestawienie uchwał Zarządu w 2011 r. 

Nr uchwały/data posiedzenia 

zarządu 
Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2011 z dnia 28 stycznia wniosek o dofinansowanie na rok 2011 

1/II/2011 z dnia 18 lutego  zmiany w umowach kredytowych 

2/II/2011 z dnia 18 lutego 
 zatwierdzenie składek członkowskich LGR na Walne Zebranie 

Członków 
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3/II/2011 z dnia 18 lutego 
 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji LSROR 

na Walne Zebranie Członków 

4/II/2011 z dnia 18 lutego  przyjęcie nowych członków 

5/II/2011 z dnia 18 lutego  uruchomienie procesu naboru wniosków 

1/III/2011 z dnia 30 marca  przyjęcie nowych członków 

2/III/20011z dnia 30 marca 
 zaopiniowanie projektów uchwały na Walne Zgromadzenie 

Członków 

1/V/2011 dnia 28 maja  przyjęcie nowych członków 

1/VI/2011 z dnia 28 czerwca 

 złożenie wniosku Stowarzyszenia LGR o aneks do umowy o 

dofinansowanie nr 00001-6173-SW10000/11 z dnia 29.03.2011 

roku 

2/VI/2011 z dnia 28 czerwca  przyjęcie nowych członków 

1/VII/2011 z dnia 1 lipca  zatwierdzenie sprawozdania z I naboru wniosków 

1/VIII/2011 z dnia 1 lipca  przyjęcie nowych członków 

1/IX/2011 z dnia 25 sierpnia  przyjęcie nowych członków 

1/X/2011 z dnia 30 września   

2/X/2011 z dnia 30 września  procedury dotyczącej określonych badań 

1/XI/2011 z dnia 21 października  zatwierdzenie zmian w LSROR 

1/XII/2011 z dnia 22 listopada  przyjęcie nowych członków 

2/XII/2011 z dnia 22 listopada  wyłonienie wykonawcy tablic informacyjnych Stowarzyszenia 

3/XII/2011 z dnia 22 listopada  zatwierdzenie regulaminu korzystania z samochodu służbowego 

1/XIII/2011 z dnia 15 grudnia  zwołanie Walnego Zebrania Członków 

2/XIII/2011 z dnia 15 grudnia zaopiniowanie projektow uchwał na Walne Zebranie Członków 

3/XIII/2011 z dnia 15 grudnia  przyjęcie nowych członków 

4/XIII/2011 z dnia 15 grudnia  uruchomienie procesu naboru wniosków 

5/XIII/2011 z dnia 15 grudnia 
 zaopiniowanie koncepcji kampanii społecznej " Świąteczny Karp 
" 

1/XIV/2011 z dnia 9 grudnia  przyznanie premii pieniężnej pracownikom Stowarzyszenia LGR 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

 w 2012 r. Zarząd obradował 13 razy, podjął 21 uchwał, 

Tabela 11. Zestawienie uchwał Zarządu w 2012 r. 

Nr uchwały/data posiedzenia 

zarządu 
Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2012 z dnia 18 stycznia   przyjęcie nowych członków 

1/II/2012 z dnia 28 lutego   uruchomienie procesu naboru wniosków 

2/II/2012 z dnia 28 lutego 

 zmiana uchwały dotyczącej regulaminu gospodarowania 

środkami publicznymi o wartości zamówienia poniżej kwoty 

14000 euro 

3/II/2012 z dnia 28 lutego 
  przyjęcie Raportu Rocznego z oceny postępu rzeczowego i 

finansowego LSROR za rok 2011 

4/II/2012 z dnia 28 lutego w sprawie przyjęcia nowych członków 

1/III/2012 z dnia 16 marca   zatwierdzenie sprawozdania z II naboru wniosków 
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2/III/2012 z dnia 16 marca   przyjęcie nowych członków 

1/IV/2012 z dnia 12 kwietnia   zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków 

2/IV/2012 z dnia 12 kwietnia   wyłonienie wykonawcy zadania "Dzień Rybaka" 

3/IV/2012 z dnia 12 kwietnia   przyjęcie nowych członków 

1/V/2012 z dnia 29 maja   przyjęcie nowych członków 

2/V/2012 z dnia 28 czerwca   przyjęcie sprawozdania z III naboru wniosków 

1/VI/2012 z dnia 28 czerwca   przyznanie premii pienięźnej pracownikom Stowarzyszenia LGR 

1/VII/2012 z dnia 12 lipca   wniosek o zwołanie posiedzenia Komitetu 

1/VIII/2012 z dnia 14 sierpnia   wnioskek o zwołanie posiedzenia Komitetu 

1/IX/2012 z dnia 28 września   przyjęcie nowych członków 

1/X/2012 z dnia 1 października 
  wybór pracownika na Samodzielne stanowisko do spraw 

promocji i szkoleń 

1/XI/2012 z dnia 11 października   omówienie budżetu na 2013 rok 

1/XII/2012 z dnia 16 listopada   zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków 

2/XII/2012 z dnia 16 listopada    przyjęcie nowych członków 

1/XIII/2012 z dnia 20 grudnia   przyjęcie nowych członków 

2/XIII/2012 z dnia 20 grudnia   Przyjęcie rezygnacji z członkostwa 

3/XIII/2012 z dnia 20 grudnia   przyznanie premii półrocznej pracownikom Stowarzyszenia LGR 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

 w 2013 r. Zarząd obradował do końca sierpnia 8 razy, podjął 15 uchwał. 

Tabela 12. Wykaz uchwał Zarządu LGR w 2013 r. 

Nr uchwały/data posiedzenia 

zarządu 
Tytuł uchwały/czego dotyczy 

1/I/2013 z dnia 15 lutego   przyjęcie nowych członków 

2/I/2013 z dnia 15 lutego   Przyjęcie rezygnacji z członkostwa 

1/II/2013 z dnia 15 marca  przyjęcie nowych członków 

2/II/2013 z dnia 15 marca   przyjęcie rezygnacji z członkostwa 

1/III/2013 z dnia 25 marca   uruchomienie procesu naboru wniosków 

2/III/2013 z dnia 25 marca   przyjęcie nowych członków 

3/III/2013 z dnia 25 marca   przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 

1/IV/2013 z dnia 26 kwietnia   przyjęcie nowych członków 

1/V/2013 z dnia 13 maja 

  objęcie patronatem wraz z dofinansowaniem działań 

promocyjnych, kulturalnych i społecznych ( w ramach realizacji 

LSROR) 

1/e/2013 z dnia 17 maja   uruchomienie procesu naboru wniosków 

2/e/2013 z dnia 17 maja   uruchomienie procesu naboru wniosków 

1/VI/2013 z dnia 3 czerwca   akceptacja uchwal 1/e/2013 i 2/e/2013 

2/VI/2013 z dnia 3 czerwca  przyjęcie nowych członków 

1/VII/2013 z dnia 10 czerwca   przyjęcie sprawozdań z IV naboru wniosków 

2/VII/2013 z dnia 10 czerwca   przyjęcie nowych członków 

3/VII/2013 z dnia 10 czerwca   przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 
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Tabela 13. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu LGR 

Rok 
Ilość 

posiedzeń 
Zarządu 

Frekwencja na posiedzeniach 
Średnia 

frekwencja 

na spotkaniu 
(os.) 

Średnia 
frekwencja 

na spotkaniu 
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2009 5 5 5 5 5 5                   5,00 100.0 

2010 8 4 4 3 4 5 5 5 5             4,38 0,88 

2011 14 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4,64 0,93 

2012 13 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5   4,77 0,95 

2013 10 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5         4,80 0,96 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

Frekwencja na posiedzeniach Zarządu LGR jak pokazuje powyższa tabela była bardzo 

wysoka, Kształtowała się na poziomie od 88 % do 100 % w poszczególnych latach. Zawsze 

było kworum niezbędne do podejmowania uchwał. W spotkaniach Zarządu uczestniczyła 

również Pani Dyrektor Biura LGR oraz w zależności od potrzeb inni pracownicy 

stowarzyszenia. 

 

7.4.Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka została wybrana na zebraniu 

założycielskim Stowarzyszenia w dniu 07 września 2009 r. Pierwszymi członkami Komisji 

Rewizyjnej zostali:  

1. Holak Jarosław 

2. Jurkun Bolesław 

3. Nowikow Jerzy 

W trakcie I kadencji rezygnację z udziału w komisji złożył pan Jarosław Holak. Na jego 

miejsce Walne Zebranie Członków uchwałą nr . Komisja Rewizyjna w badanym okresie 

odbyła cztery posiedzenia oceniając sprawozdania z działalności LGR, z działalności Zarządu 

LGR i sprawozdania finansowe za kolejne okresy roczne działalności stowarzyszenia. W 

kolejnych latach Komisja rewizyjna pozytywnie oceniała działalność LGR i rekomendowała 

udzielenie absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej. 

7.5.Komitet 

Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej jest organem Lokalnej Grupy Rybackiej. Komitet składa 

się co najmniej w połowie z podmiotów, lub ich przedstawicieli o których mowa w art. 8 ust. 

1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego – 
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czyli partnerów gospodarczych i społecznych, w tym reprezentujących sektor rybacki oraz 

innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje 

pozarządowe, przy uwzględnieniu potrzeby promowania równości szans, zwłaszcza płci oraz 

zrównoważonego rozwoju regionu, środowiska naturalnego i potrzeby poprawy jego stanu - 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

W skład Komitetu LGR wybranego w dniu 2 grudnia 2009 r. weszło 30 osób, 

reprezentujących trzy sektory, zamieszkujących w większości na terenie gmin objętych 

LSROR.  

Osoby wybrane w skład komitetu reprezentują wszystkie jednostki administracyjne objęte 

LSROR, w tym niektóre wielokrotnie; na terenie miasta Augustów zamieszkuje 5 członków, 

na terenie gminy Krasnopol 3 członków a na terenie gminy Jeleniewo – 2 członków 

Komitetu, pozostałe gminy reprezentowane są w Komitecie przez 1 osobę. 

Sektor publiczny reprezentowany jest w składzie Komitetu przez 8 przedstawicieli, sektor 

gospodarczy przez 17, a sektor społeczny przez 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

W składzie Komitetu znalazło się 6 kobiet oraz 3 osoby w wieku poniżej 30 lat. Skład 

Komitetu przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 14. Skład Komitetu LGR 

Lp. Nazwisko i imię Reprezentant 

Zamieszkanie 

na terenie 

gminy 

Wiek 

(poniżej 30 

lat - data 

urodzenia) 

1 Falkowski Andrzej  Gospodarstwo Rybackie Falko Puńsk 08.11.1987 

2 Falkowski Hubert Gospodarstwo Rybackie Falko Suwałki - m 30.04.1980 

3 Fiedorowicz Romuald  Gmina Raczki Raczki  

4 Glazer Bogdan  Osoba fizyczna – podmiot rybacki Jeleniewo  

5 Gołaszewski Wiesław Gmina Płaska Płaska  

6 Jasionek Marek  Osoba fizyczna – podmiot rybacki Augustów  

7 Jurkun Kamil Osoba fizyczna – członek rodziny Krasnopol 24.06.1990 

8 Karpiński Czesław Osoba fizyczna – podmiot rybacki Rajgród  

9 Kleszczewska Ewa  LGD Szelment Szypliszki   

10 Koncewicz Sylwester Gmina Filipów Filipów  

11 Litwiejko Agnieszka  Miasto Augustów Augustów - m  
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Lp. Nazwisko i imię Reprezentant 

Zamieszkanie 

na terenie 

gminy 

Wiek 

(poniżej 30 

lat - data 

urodzenia) 

12 Łucznik Grzegorz LGD Sejneńszczyzna Krasnopol  

13 Modzelewski Antoni  Osoba fizyczna – podmiot rybacki Augustów - m  

14 Motybel Marek Leszek  Gmina Nowinka Nowinka  

15 Niedziejko Elżbieta  Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna Suwałki - m  

16 Osewski Michał Osoba fizyczna – podmiot rybacki Suwałki - m  

17 Plesiewicz Tomasz  Gmina Giby Giby  

18 Popławski Jan Osoba fizyczna – podmiot rybacki Krasnopol  

19 Pszczoła Elżbieta LGD Kanał Augustowski i Rospuda Augustów - m  

20 Pul Grzegorz  PZW Oddział Białystok Białystok - m  

21 Renkiewicz Sławomir Gmina Przerośl Przerośl  

22 Rutkowski Kazimierz Osoba fizyczna – podmiot rybacki Jeleniewo   

23 Rżany Jarosław LGD Nasza Suwalszczyzna Suwałki   

24 Siemiaszko Mirosław  Gmina Bargłów Kościelny 
Bargłów 

Kościelny 
 

25 Skoczko Wioletta Gospodarstwo Rybackie Skoczko Augustów - m  

26 Stabiński Robert 
Gospodarstwo Rybackie PZW 

Suwałki 
Suwałki   

27 Sukany Andrzej  Osoba fizyczna – podmiot rybacki Wiżajny   

28 Wierzchowska Mirosława Osoba fizyczna – podmiot rybacki Suwałki - m  

29 Wołągiewicz Czesław  Osoba fizyczna – podmiot rybacki Sejny   

30 Zyskowski Mirosław Osoba fizyczna – podmiot rybacki Augustów - m  

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” , Suwałki 2011 r. 

Na pierwszym posiedzeniu Komitet wybrał Przewodniczącą Komitetu w osobie Pani Elżbiety 

Niedziejko oraz Wiceprzewodniczącą Komitetu Panią Elżbietę Pszczołę.  

W trakcie pierwszej kadencji funkcjonowania Komitetu nastąpiło kilka zmian personalnych w 

składzie Komitetu.  
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W miejsce Pana Marka Motybla w skład Komitetu weszła Pani Dorota Winiewicz, w miejsce 

Pana Czesława Karpińskiego w skład komitetu weszła Pani Agnieszka Mackiewicz, a w 

miejsce Pana Mirosława Siemaszko weszła Pani Katarzyna Ostrowska.  

W latach 2010 -2013 Komitet odbył 16 posiedzeń. Frekwencja członków Komitetu na 

posiedzeniach przedstawiała się następująco: 

Tabela 15. Statystyka posiedzeń Komitetu  

Rok 
Ilość 

posiedzeń 
Komitetu 

Frekwencja na posiedzeniach Średnia 

frekwencja 
na spotkaniu 

(os.) 

Średnia 

frekwencja 
na spotkaniu 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 

2010 1 20             20 66,7 

2011 6 23 24 22 22 20 18   21,5 71,7 

2012 7 27 26 26 24 22 23 25 24,7 82,4 

2013 2 27 24           25,5 85,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

Statystyka aktywności Komitetu wskazuje, że członkowie Komitetu aktywnie uczestniczyli w 

jego pracach. W kolejnych latach odnotowano coraz wyższą frekwencję, od 66,7 % obecnych 

na I posiedzeniu w 2010 r. do 85 % w 2013 r.  Najwięcej posiedzeń Komitetu odbyło się w 

2012 r., co wynikało z ilości przeprowadzonych naborów operacji. Z analizy sprawozdań 

Komitetu wynika, że wszystkie zadania Komitetu wynikające ze statutu LGR  i regulaminu 

Komitetu były realizowane zgodnie z wymogami. Nie przekroczono terminów zakończenia 

procedury wyboru operacji łącznie z procedurą odwoławczą. Komitet ocenił łącznie 251 

wniosków. Wszystkie złożone operacje zostały uznane za zgodne z celami ogólnymi i 

szczegółowymi LSROR. Po ocenie zgodności z kryteriami wyboru operacji do finansowania 

z PO Ryby Komitet rekomendował 208 operacji. Wysoka frekwencja na posiedzeniach 

Komitetu oraz wysoka ilość ocenionych wniosków, pozwala ocenić pracę Komitetu jako 

skuteczną i efektywną.  

 

7.6. Biuro LGR 

Do realizacji zadań Lokalnej Grupy Rybackiej oraz obsługi organów LGR zostało utworzone 

biuro LGR. Schemat organizacyjny biura przedstawia się następująco: 
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Rysunek 3. Schemat organizacyjny Biura LGR. 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” , Suwałki 2011 r. 

Obecnie w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej zatrudnionych jest 7 osób: 

1) Dyrektor Biura – Małgorzata Dudzińska 

2) Główna Księgowa – Anna Szymanowska 

3) Samodzielne stanowisko pracy ds. HR i administracyjnych – Marta Boguszewska 

4) Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i szkoleń – Małgorzata Bielińska 

5) Stanowisko pracy ds. zarządzania projektami – Leszek Żukowski 

6) Stanowisko pracy ds. zarządzania projektami – Violetta Borowa 

7) Stanowisko pracy ds. zarządzania projektami – Tomasz Szafranowski 

W badanym okresie nastąpiły zmiany personalne na dwóch stanowiskach. Do końca 2012 r. 

na stanowisku Głównej Księgowej pracowała Pani Elżbieta Domalewska. Zastąpiła ją pani 

Anna Szymanowska. Na stanowisku ds. promocji i szkoleń do sierpnia 2012 r. pracowała 

Pani Anna Kosińska, którą zastąpiła Pani Małgorzata Bielińska. Zmiany personalne w biurze 

LGR nastąpiły z własnej inicjatywy pracownic wynikającej ze zmiany planów związanych z 

karierą zawodową. Nie były rezultatem negatywnej oceny pracy czy innych zdarzeń z winy 

pracodawcy. 

W LSROR zostały określone szczegółowe wymogi wobec kandydatów na stanowiska pracy 

w biurze LGR oraz procedura rekrutacji pracowników. Z analizy kadr wynika, że wszystkie 

osoby zostały zatrudnione zgodnie z procedurą postępowania określoną strategii oraz 

wszystkie zatrudnione osoby spełniają wymogi konieczne dla pracowników biura. 

Nieobsadzone od początku funkcjonowania biura jest stanowisko kierownika działu 

zarządzania projektami. Wszystkie osoby zatrudnione w dziale pracują na równorzędnych 

stanowiskach. Dla usprawnienia zarządzania działem stanowisko kierownika powinno zostać 

jak najszybciej obsadzone. 

 

 

Główny księgowy 

Stanowisko pracy ds 
zarządzania projektami 

Dyrektor Biura 

Kierownik Działu 
zarządzania projektami 

Samodzielne 
stanowisko pracy ds HR 

i administracyjnych 

Stanowisko pracy ds 
zarządzania projektami 

Samodzielne 
stanowisko pracy ds 
promocji i szkoleń 
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8. Ocena funkcjonowania LGR 

8.1.Działalność informacyjno – szkoleniowa 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” od początku wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego prowadziła bardzo aktywną działalność 

informacyjną i szkoleniową. Podstawowym źródłem informacji dla przyszłych beneficjentów 

i uczestników działań Stowarzyszenia była i jest strona internetowa LGR dostępna pod 

adresem www.lgr-pojezierze.eu .  Strona główna pokazuje Aktualności dotyczące działań 

LGR oraz po prawej stronie posiada zakładki do: 

 Wydarzenia 

 Nabory  

 Szkolenia 

 Inicjatywy LGR 

 Komunikaty 

W górnym pasku dostępne są zakładki  umożliwiające dostęp do informacji  o 

Stowarzyszeniu, dotacjach, Filmach i reportażach oraz Kontakt i Forum. Pod paskiem 

przewija się galeria zdjęć z wydarzeń z udziałem LGR. Strona była aktualizowana w 2012 r. 

Zmieniono jej szatę graficzną i poprawiono jej funkcjonalność.  W kolejnych latach nową 

wersję strony odwiedziło ponad 93000 internautów. Każda nowa wiadomość na stronie ma od 

kilkudziesięciu do kilku tysięcy odsłon. Niewykorzystywana jest zakładka FORUM. Wpisy 

na niej są sporadyczne i nie dotyczą działalności LGR.  Strona posiada angielską i litewską 

wersję językową. Informacje w obcych wersjach językowych są jedynie podstawowe o grupie 

i nie są aktualizowane. Oceniając stronę wizualną można dostrzec zbyt dużo czarnych 

elementów na stronie, co czyni ją nieco ponurą. 

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z lokalnymi portalami internetowymi, takimi jak 

Niebywałe Suwałki, Suwalki24, Radio 5 czy Suwałki.Info. Owocuje to dziesiątkami 

artykułów i informacji na tych portalach. Warto np. zajrzeć na 

http://niebywalesuwalki.pl/2013/10/daja-wedke-promuja-ryby/ gdzie są odnośniki do 

kilkunastu artykułów o działaniach Lokalnej Grupy Rybackiej, 

Od 2012 roku uruchomiono stronę Lokalnej Grupy Rybackiej na Facebooku. Pozwala ona 

bardzo szybko dotrzeć z informacją, zaproszeniem, komentarzem do grupy przyjaciół LGR. 

Upowszechnianie stosowania narzędzi internetowych w codziennej komunikacji między 

ludźmi sprawia, że stosowanie tych narzędzi w ramach polityki informacyjnej Lokalnej 

Grupy Rybackiej jest niezbędne. Dlatego rekomenduje się również aktywację obecności LGR 

na twisterze, youtube i innych kanałach komunikacji internetowej.  Oczekiwane przez 

respondentów ankiety jest uruchomienie newslettera LGR rozsyłanego do członków i 

sympatyków LGR. 

W ramach działalności szkoleniowej Lokalna Grupa Rybacka podnosiła kompetencje 

pracowników biura oraz członków Zarządu i Komitetu LGR. Celem szkoleń było 

http://www.lgr-pojezierze.eu/
http://niebywalesuwalki.pl/2013/10/daja-wedke-promuja-ryby/
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upowszechnienie znajomości Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierza 

Suwalsko-Augustowskiego”, upowszechnienie znajomości i stosowania europejskich i 

krajowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Europejskiego funduszu 

Rybackiego oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Obszarów zależnych od 

rybactwa”, nabycie umiejętności zarządzania projektami zgodnie z metodologią PCM (Project 

Cycle Management). 

Poniżej tabela prezentująca szkolenia dla kadry Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Tabela 16. Zestawienie szkoleń dla pracowników i członków organów LGR. 

Data szkolenia Tematyka Do kogo skierowane Ilość uczestników 

10 kwietnia 2011 

 Wdrażanie LSROR, tj. promowania 

LSROR i korzyści wynikających z 

niej dla mieszkańców i podmiotów 

lokalnych 

Szkolenia pracowników 

i Zarządu LGR 31 

16 czerwca 2011 

Szkolenie w zakresie stosowania 

procedur wyboru operacji zapisanych 

w LSROR i rozporządzeniach 

MRiRW 

Zarząd i członkowie 

Komitetu LGR  31 

9-10 grudnia 2011 

Podniesienie wiedzy uczestników w 

zakresie zarządzania projektami UE 

metodologią PCM oraz prawidłowego 

przygotowania wniosku o 

dofinansowanie projektu, 

kwalifikowalność wydatków oraz 

udzielania zamówień publicznych.  

Zarząd, Komitet i 

Pracownicy biura LGR  20 

3-4 marca 2012 

Przygotowanie wniosku o 

dofinansowanie w ramach środka 4.1 

Pracownicy i Zarząd 

LGR 12 

6-7 lipca 2012 

Podsumowanie II i III naborów 

wniosków o dofinansowanie oraz 

omówienie roli Komitetu 

Pracownicy, Komitet  i 

Zarząd LGR 22 

13-14 grudnia 2012 Ewaluacja i monitoring LSROR 

Zarząd, Komitet, 

pracownicy biura LGR 42 

I kwartał 2013 

Kursy językowe dla pracowników z 

języka angielskiego Pracownicy LGR 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

W szkoleniach skierowanych do kadry Lokalnej Grupy Rybackiej brali udział wszyscy 

pracownicy biura LGR oraz członkowie Zarządu i Komitetu LGR. Łącznie 160 uczestników, 

większość wielokrotnie. 
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Najszersze działania informacyjno – szkoleniowe Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie” skierowała do mieszkańców Suwalszczyzny, potencjalnych 

beneficjentów Programu Operacyjnego „Ryby” . Zastosowano bardzo szeroki wachlarz 

działań. Myślą przewodnią działań informacyjnych było dotarcie do jak największej liczby 

odbiorców obszarów wiejskich i miejskich. Nowatorskim działaniem LGR było stworzenie 

tzw. „mobilnego punktu informacyjnego” w namiocie reklamowym służącym promocji oraz 

wizualizacji Programu w postaci logotypów  LGR i „PO RYBY”.  Mobilny punkt 

informacyjny był wykorzystywany praktycznie podczas wszystkich imprez w których brała 

udział Lokalna Grupa Rybacka.  W trakcie imprez pracownicy biura i członkowie Zarządu 

LGR rozprowadzali materiały informacyjne, materiały promocyjne oraz osobiście udzielali 

informacji na temat Lokalnej Grupy Rybackiej, kolejnych naborów projektów i innych 

działań realizowanych przez LGR. 

Poniższa tabela prezentuje udział „Mobilnego Punktu Informacyjnego” w imprezach na 

terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 

Tabela 17. Zestawienie wydarzeń na obszarze LGr w trakcie których prowadzono działania informacyjne dotyczące PO 
Ryby. 

Data Wydarzenie Charakter 

wydarzenia 

Liczba 

uczestników 

13 sierpnia 2011 III Reggae Netta Festiwal w 

Augustowie organizowane przez 

Urząd Miejski 

otwarta impreza 

plenerowa 

1000 

17 sierpnia 2011 I integracyjno-edukacyjny piknik 

historyczny „SUDOVIAN” w 

Kaletniku (gmina Szypliszki) 

otwarta impreza 

plenerowa 

300 

4 września 2011 Powiatowe dożynki w 

Dowspudzie 

otwarta impreza 

plenerowa 

2000 

11 września 

2011 

Powiatowe dożynki w Sejnach  otwarta impreza 

plenerowa 

1000 

16 września 

2011 

„Święto darów jesieni” 

zorganizowanym przez Litewskie 

Centrum Kultury Ludowej w 

Puńsku  

otwarta impreza 

plenerowa 

500 

18 września 

2011 

Dożynki Gminy Rajgród w 

miejscowości Rydzewo 

otwarta impreza 

plenerowa 

200 

8 października 

2011 

Zawody WOPR Grand Prix Polski 

w Ratownictwie Wodnym w 

Augustowie 

otwarta impreza 

plenerowa 

100 

12 października 

2011 

Targi turystyczne – EXPO Sejny 

organizowane przez 

Stowarzyszenie Ziemi Sejneńskiej 

impreza targowa 2-

dniowa 

2000 

27 kwietnia 2012 Seminarium pt. "Bogactwo 

Suwalsko-Augustowskie", 

promocja LGR w środowisku 

naukowym 

konferencja 

naukowa 

50 
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8 lipca 2012 Festyn Gminy Giby otwarta impreza 

plenerowa 

300 

14 lipca 2012 Targi Eko Agro Turystyczne 

Augustów 

otwarta impreza 

plenerowa 

500 

15.lipca 2012 Festyn Gminy Wiżajny otwarta impreza 

plenerowa 

300 

21.lipca 2012 Jarmark Dominikański Sejny otwarta impreza 

plenerowa 

200 

22.lipca 2012 Dni Rajgrodu-Rajgród otwarta impreza 

plenerowa 

200 

09 września 

2012 

Święto Darów Jesieni-Puńsk otwarta impreza 

plenerowa 

300 

14 września 

2012 

Święto Wojska-Suwałki otwarta impreza 

plenerowa 

500 

16 września 

2012 

Powiatowe dożynki w Sejnach otwarta impreza 

plenerowa 

1000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

Stałym elementem działań o charakterze informacyjno – szkoleniowym były dni otwarte 

organizowane cyklicznie w siedzibie LGR w Suwałkach przy ul. Wesołej 22.  Informacja o 

dniu otwartym była publikowana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej 

Stowarzyszenia. W trakcie dnia otwartego pracownicy biura LGR udzielali informacji 

osobom odwiedzającym biuro i zainteresowanym problematyką działania grupy. Terminy dni 

otwartych wpisywały się w kampanie informacyjne związane z uruchamianiem kolejnych 

naborów operacji do dofinansowania z PO „Ryby”  

Tabela 18. Zestawienie "Dni otwartych" organizowanych przez LGR. 

Data Tematyka Do kogo 

kierowane 

Liczba klientów 

maj-wrzesień 

2011 

„Dni Otwarte”  w siedzibie 

LGR informujące o możliwości 

uzyskania wsparcia 

finansowego w ramach środka 

4.1. Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, na 

terenie objętym LSROR 

potencjalni  

beneficjenci 

programu PO 

„Ryby”  

11 

19-21 grudnia 

2011 

„Dni Otwarte" gdzie można 

było uzyskać konsultacje 

indywidualne na temat 

możliwości dofinansowania 

projektów z osi 4.   

potencjalni  

beneficjenci 

programu PO 

„Ryby”  

36 

29-30 czerwca 

2011 

„Dni Otwarte”  w siedzibie 

LGR informujące o możliwości 

uzyskania wsparcia 

finansowego w ramach środka 

potencjalni  

beneficjenci 

programu PO 

„Ryby”  

67 
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4.1. Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, na 

terenie objętym LSROR 

30 listopada 

2011 

 „Dni Otwarte”  w siedzibie 

LGR informujące o możliwości 

uzyskania wsparcia 

finansowego w ramach środka 

4.1. Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, na 

terenie objętym LSROR 

potencjalni  

beneficjenci 

programu PO 

„Ryby”  

 25 

23-24 luty 2012 doradztwo w zakresie zasad 

ubiegania się o dofinansowanie 

w ramach środka 4.1. Rozwój 

obszarów zależnych od 

rybactwa, na terenie objętym 

LSROR 

beneficjenci oraz 

wszyscy 

zainteresowani 

wsparciem 

finansowym osi 4 

PO RYBY 2007-

2013 

 18 

17-18 maja 2012 doradztwo w zakresie zasad 

ubiegania się o dofinansowanie 

w ramach środka 4.1. Rozwój 

obszarów zależnych od 

rybactwa, na terenie objętym 

LSROR 

beneficjenci oraz 

wszyscy 

zainteresowani 

wsparciem 

finansowym osi 4 

PO RYBY 2007-

2013 

55 

25-26 września 

2012 

doradztwo w zakresie zasad 

ubiegania się o dofinansowanie 

w ramach środka 4.1. Rozwój 

obszarów zależnych od 

rybactwa, na terenie objętym 

LSROR 

beneficjenci oraz 

wszyscy 

zainteresowani 

wsparciem 

finansowym osi 4 

PO RYBY 2007-

2013 

44 

19-20 grudnia 

2012 

doradztwo w zakresie zasad 

ubiegania się o dofinansowanie 

w ramach środka 4.1. Rozwój 

obszarów zależnych od 

rybactwa, na terenie objętym 

LSROR 

beneficjenci oraz 

wszyscy 

zainteresowani 

wsparciem 

finansowym osi 4 

PO RYBY 2007-

2013 

39 

27 marca 2013 spotkanie konsultacyjne, gdzie 

można było uzyskać konsultacje 

indywidualne na temat 

możliwości dofinansowania 

projektów z osi 4. 

beneficjenci oraz 

wszyscy 

zainteresowani 

wsparciem 

finansowym osi 4 

PO RYBY 2007-

2013 

40 
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13-14 czerwca 

2013 

spotkanie konsultacyjne, gdzie 

można było uzyskać konsultacje 

indywidualne na temat 

możliwości dofinansowania 

projektów z osi 4. 

beneficjenci oraz 

wszyscy 

zainteresowani 

wsparciem 

finansowym osi 4 

PO RYBY 2007-

2013 

17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

W celu dotarcia do różnych środowisk lokalnych oraz potencjalnych beneficjentów funduszu 

rybackiego LGR uznała za celowe organizowanie jak największej ilości spotkań informacyjno 

– szkoleniowych na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego 

„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. W ciągu 3 lat odbyło się ponad 40 spotkań 

informacyjno – szkoleniowych w gminach wchodzących w skład LGR. Poniższa tabela 

pokazuje zbiorcze dane o spotkaniach. 

Tabela 19. Spotkania informacyjno – szkoleniowe na obszarze LSROR. 

L.p. Data Miejsce Ilość uczestników 

1.  11 kwietnia 2011  Jeleniewo 16 

2. 11 kwietnia 2011  Wiżajny 18 

3. 12 kwietnia 2011  Przerośl 8 

4. 12 kwietnia 2011  Filipów 5 

5. 13 kwietnia 2011  Puńsk 15 

6. 13 kwietnia 2011  Szypliszki 13 

7. 14 kwietnia 2011  Raczki 14 

8. 14 kwietnia 2011  Nowinka 9 

9. 15 kwietnia 2011  Krasnopol 4 

10. 15 kwietnia 2011  Sejny 14 

11. 18 kwietnia 2011  Giby 10 

12. 18 kwietnia 2011  Płaska 4 

13. 19 kwietnia 2011  Bargłów Kościelny 7 

14. 19 kwietnia 2011  Rajgród 12 

15. 20 kwietnia 2011  Augustów 31 

16. 20 kwietnia 2011  Suwalki 55 

17. 30 grudnia 2011  Suwałki 31 

19. 18 stycznia 2012 Raczki 10 

20. 19 stycznia 2012 Filipów 9 

21. 20 stycznia 2012 Jeleniewo 7 

22. 24 stycznia 2012 Puńsk 8 

23. 25 stycznia 2012 Sejny 11 

24. 26 stycznia 2012 Rajgród 7 

25. 27 stycznia 2012 Augustow 12 

26. 16 kwietnia 2012 Augustów 5 

27. 17 kwietnia 2012 Sejny 7 
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28. 18 kwietnia 2012 Suwałki 12 

30. 18 marca 2013 Suwałki 23 

31. 23 marca 2013 Giby 6 

32. 24 kwietnia 2013 Przerośl 7 

33. 25 kwietnia 2013 Rajgród 3 

34. 26 kwietnia 2013 Suwałki 23 

35. 9 października 2013 Augustów 11 

36. 10 października 2013 Raczki 6 

37. 11 października 2013 Płaska 6 

38. 14 października 2013 Puńsk 4 

39. 15 października 2013 Sejny 8 

40. 16 października 2013 Wiżajny 5 

41. 17 października 2013 Suwałki 29 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

W 41 spotkaniach ogółem wzięło udział 485 osób, co daje średnio frekwencję 12 osób na 

spotkanie. Spotkania odbyły się we wszystkich gminach należących do LGR, w niektórych 

wielokrotnie. Cieszyły się one bardzo różną frekwencją od 3 do 55 osób, ale jak pokazują 

wyniki konkursów, a w szczególności ilość składanych wniosków to należy ocenić, że były 

bardzo skuteczną formą aktywizacji społeczności lokalnych do korzystania ze środków 

programu PO Ryby. 

8.2.Realizacja działań promocyjnych i kulturalnych 

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” zadecydował o 

podjęciu się przez LGR organizacji kilku imprez o charakterze promocyjnym z 

postanowieniem, że głównym celem realizacji takich wydarzeń będzie budowa i utrwalanie 

pozytywnego wizerunku LGR w świadomości mieszkańców obszaru, oraz turystów i gości 

odwiedzających Pojezierze Suwalsko – Augustowskie. Przyjęto następujące założenia: 

– Wybrane imprezy będą realizowane cyklicznie, 

– Tematyka imprez powinna być ściśle związana z wizją, misją i celami Lokalnej Grupy 

Rybackiej,  

– Na organizację wybranych wydarzeń koncentrowane będą środki budżetu LGR, 

– W miarę możliwości powinny one odbywać się co roku w zbliżonych terminach, 

– Należy starannie dobierać miejsca organizacji imprez aby osiągnąć zakładane cele 

promocyjne. 

Wybrano następujące wydarzenia: 

4) Dzień Rybaka 

5) Święto Siei 

6) Zawody Rybackie o Puchar Prezesa LGR 
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Jako imprezy kluczowe, które będą organizowane corocznie.  W trakcie kilku lat 

funkcjonowania LGR pojawiły się w kalendarzu również inne inicjatywy. 

Tabela 20. Wydarzenia o charakterze promocyjnym organizowane przez LGR. 

Data Wydarzenie Charakter imprezy 
Szacunkowa ilość 

uczestników 

25 czerwca 2011 
"Dzień Rybaka"-impreza 
plenerowa z elementami 

edukacji i rekreacji  otwarta impreza plenerowa 500 

10 września 2011 
„Święto siei"- promocja 

ryb słodkowodnych otwarta impreza plenerowa 500 

17 września 2011 Zawody wędkarskie o 

puchar Prezesa LGR otwarta impreza plenerowa 60 

.23 czerwca 2012 
plenerowa impreza 
cykliczna pt: "Dzień 

Rybaka" otwarta impreza plenerowa 500 

28-29 września 2012 II "Zawody wędkarskie" otwarta impreza plenerowa 63 

8 września 2012 "Święto Siei" na Wigrach otwarta impreza plenerowa 600 

23 czerwca 2013 "Dzień Rybaka" w 

miejscowości Krzywe otwarta impreza plenerowa 500 

28 lipca 2013 
Międzynarodowy Festiwal 

Kulinarny "Kuchnia 

pachnąca tradycją" otwarta impreza plenerowa 2500 

7 września 2013 "Święto Siei" na Wigrach otwarta impreza plenerowa 1000 

5 października 2013 Zawody wędkarskie o 
puchar Prezesa LGR otwarta impreza plenerowa 80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

 

8.3.Działania aktywizujące społeczności lokalne 

 

Tabela 21. Wykaz działań aktywizujących społeczności lokalne obszaru "Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego" 

Data Wydarzenie Rodzaj 

odbiorców 

Ilość 

uczestnikó

w 

grudzień, 2010 Kampania społeczna pod 

hasłem „Świąteczny karp”, w 

tym m.in. w tym: 

przygotowano i wydrukowano 

materiały informacyjne 

(ulotki, plakaty), zakupiono 

materiały promocyjne 

(koszyki, reklamówki) 

Mieszkańcy 

Pojezierza 

Suwalsko-

Augustowskiego 

1000 

maj,2011 Akcja społeczna „Sprzątanie 

brzegów jezior” , w tym : 

zakup worków na śmieci i 

rękawic, organizacja zbiórki i 

dzieci i młodzież 

szkolna z terenu 

Wigierskiego Parku 

Narodowego i jego 

26 
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wywozu śmieci otuliny oraz 

zainteresowanych 

akcją 

15 października 

2011 

Przeprowadzono II edycję 

akcji sprzątania brzegów 

jezior i rzek. W ramach akcji 

oprócz porządkowania 

brzegów jeziora Hańcza 

zorganizowano na terenie 

Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego RAJD 

PIESZY  

uczniowie z 

lokalnych szkół 

100 

27 kwietnia 

2012 

"Sprzątanie brzegów jezior i 

rzek" w Rajgrodzie 

uczniowie i 

pracownicy SP im. 

H. Sienkiewicza i 

Gimnazjum im. J. 

Radwańskiego 

400 

19,21,24 

września 2012 

"Sprzątanie brzegów jezior 

2012" 

uczniowie z 

lokalnych szkół 

60 

20-22 września 

2012 

Warsztaty kulinarne i konkurs 

przepisów i potraw z ryb 

osoby z obszaru 

działania LGR 

16 

4 grudnia 2012 "Świąteczny Karp", zajęcia 

informacyjno-edukacyjne z 

elementami animacji i plastyki 

w poszczególnych placówkach 

uczniowie z 

lokalnych szkół 

600 

19 maja 

2013 

"Jedz rowerem z LGR-em" - 

promocja zdrowego stylu 

życia 

Mieszkańcy 

Pojezierza 

Suwalsko-

Augustowskiego 

50 

4 

czerwca 

2013 

"Sprzątanie rzek i jezior" uczniowie 

lokalnych szkół 

298 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 
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9. Ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 

9.1. Analiza celów strategii 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich została opracowana wysiłkiem członków 

LGR. Zarząd LGR rozpoczął prace nad Strategią 28 września 2009 roku, a 5 października 

2009 powołał zespół ds. opracowania LSROR w składzie: Cezary Cieślukowski, Małgorzata 

Dudzińska, Maciej Kamiński i Marian Szypiłło. Strategia została przyjęta uchwałą nr 1/I/2010 

z dnia 19 lutego 2010 r. 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” wzięła udział w konkursie 

ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór do realizacji Lokalnych 

Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

W Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

sformułowano wizję rozwoju obszaru jako:  

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie obszarem zrównoważonego rozwoju rybactwa i 

wysokiego poziomu życia jego mieszkańców”,  

zaś misję Lokalnej Grupy Rybackiej w sposób następujący: 

„Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie zaktywizuje podmioty sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego do realizacji projektów służących 

zrównoważonemu rozwojowi regionu i poprawie życia mieszkańców” 

Wdrażaniu wizji i misji rozwoju strategicznego obszaru miały służyć wybrane cele ogólne i 

szczegółowe wybrane przez Lokalną Grupę Rybacką i opisane w LSROR. Układ celów 

przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 4. Schemat misji, wizji, celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego 
"Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, Suwałki grudzień 2011. 

Dla każdego z przyjętych celów szczegółowych określono typy operacji służące realizacji 

celów oraz przypisano zestaw wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania adekwatnych 

do skali zadań wyznaczonych wielkością i problemami rozwojowymi obszaru objętego 

LSROR.  

Tabela 22. Schemat wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania LSROR "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" 

Cele Wskaźniki produktu Wskaźniki 

rezultatu 

Wskaźniki 

oddziaływania 

Cel szczegółowy 

I.1: Ochrona 

zasobów i jakości 

wód 

Powierzchnia 

zrekultywowanych 

akwenów i ich pobrzeży, 

Liczba i pojemność 

zbiorników 

retencyjnych, 

Długość utrzymanych 

i zabezpieczonych 

szlaków wodnych  

Poprawa jakości 

wód 

Zwiększenie 

zasobów wodnych 

Utrzymanie 

szlaków wodnych i 

ich lepsze 

zagospodarowanie 

Polepszenie 

warunków 

prowadzenia 

gospodarki rybackiej,  

Zwiększenie ruchu 

turystycznego  

Cel szczegółowy 

I.2: Zachowanie i 

restytucja 

różnorodności 

biologicznej oraz 

Powierzchnia i kubatura 

wyremontowanych  

budynków lub budowli 

służących czynnej 

ochronie ryb, 

Poprawa 

technicznych 

warunków 

produkcji materiału 

zarybieniowego, 

Utrzymanie 

właściwej struktury i 

liczebności 

rybostanu,  

Utrzymanie poziomu  
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obfitości zespołów 

ryb  

Liczba instalacji i 

urządzeń technicznych 

służących do produkcji 

materiału 

zarybieniowego 

Liczba 

wyprodukowanego 

wylęgu lub narybku 

cennych gatunków ryb, 

Liczba jednostek sprzętu 

rybackiego, 

wykorzystywanego do 

połowu tarlaków 

cennych gatunków ryb, 

Ilość zakupionego 

materiału 

zarybieniowego, 

Powierzchnia 

zarybianych wód. 

Wzrost ilości ikry 

pozyskiwanej od 

tarlaków, 

Zwiększenie 

zarybień 

produkcji rybackiej,  

Wysoka atrakcyjność 

akwenów dla 

wędkarzy 

Cel szczegółowy 

I.3: Podnoszenie 

wartości 

produktów 

rybactwa 

Liczba utworzonych lub 

zmodernizowanych 

punktów sprzedaży ryb, 

Liczba utworzonych lub 

zmodernizowanych 

punktów przetwarzania 

produktów rybackich 

Budowa sieci 

punktów sprzedaży 

ryb surowych oraz 

ich przetworów, 

Zwiększenie liczby 

markowych 

produktów 

regionalnych 

Wzrost 

dochodowości 

rybactwa z tytułu 

wyższej konsumpcji 

produktów przez 

ludność miejscową 

i turystów,  

Powstanie nowych 

miejsc pracy 

Cel szczegółowy 

I.4: Zachowanie 

i zabezpieczenie 

obszarów objętych 

szczególnymi 

formami ochrony 

przyrody  

Liczba inwestycji 

eliminujących 

zagrożenia dla przyrody 

i środowiska obszarów 

chronionych, 

Powierzchnia obszaru, 

na której zapewniono 

poprawę stanu ochrony, 

Długość ścieżek 

edukacyjnych, 

Liczba elementów 

infrastruktury służących 

edukacji środowiskowej 

Zabezpieczenie 

najcenniejszych 

elementów 

przyrody przed 

degradacją, 

Zapewnienie 

właściwej ochrony 

pomników 

przyrody 

Poprawa terenowej 

infrastruktury 

edukacyjnej na 

obszarach 

chronionych 

Zapewnienie 

warunków dla 

rozwoju 

zrównoważonego 

rybactwa, 

Wzrost ruchu 

turystycznego, 

Poprawa stopnia 

wykształcenia 

ludności, w 

szczególności 

poprzez edukację 

ekologiczną 

Cel szczegółowy 

II.1: Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

i komunikacyjnej 

Liczba nowych 

i zmodernizowanych 

obiektów małej 

infrastruktury 

turystycznej, 

Długość ścieżek i dróg 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

służącej 

mieszkańcom 

i turystom, 

Poprawa 

Poprawa warunków 

życia mieszkańców, 

Wzrost dochodów 

ludności wynikający 

z rozwoju usług 

związanych z 
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dojazdowymi do miejsc 

objętych inwestycją, 

Liczba obiektów 

infrastruktury związanej 

z transportem, 

Liczba obiektów 

dostosowanych  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

Liczba i powierzchnia 

kąpielisk  

dostępności 

komunikacyjnej 

i standardu 

podróżowania 

 

obsługą ruchu 

turystycznego 

Cel szczegółowy 

II.2: Rewitalizacja 

miejscowości 

i obiektów 

zabytkowych 

Liczba inwestycji 

związanych z poprawą 

stanu infrastruktury 

publicznej, 

Powierzchnia 

odnowionych placów, 

terenów zieleni i innych 

miejsc publicznych w 

rewitalizowanych 

miejscowościach, 

Długość ścieżek 

rowerowych, 

Liczba elementów 

wyposażenia obiektów 

pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne, 

sportowe i rekreacyjne, 

Liczba odbudowanych 

lub zmodernizowanych 

obiektów zabytkowych 

Estetyzacja 

miejscowości 

i tworzenie 

infrastruktury 

służącej rozwojowi 

ruchu 

turystycznego, 

sportu i rekreacji 

Zabezpieczenie 

i rewitalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 

Poprawa jakości 

życia mieszkańców, 

Aktywizacja 

społeczności 

lokalnych, 

Poprawa warunków 

kształcenia 

w obiektach 

pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne 

 

Cel szczegółowy 

II.3: 

Restrukturyzacja i 

reorientacja 

działalności 

gospodarczej, 

dywersyfikacja 

zatrudnienia oraz 

rozwój usług 

Liczba nowych i 

zmodernizowanych 

obiektów służących do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

Powierzchnia terenów 

zagospodarowanych 

w kierunku prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, 

Liczba elementów 

wyposażania obiektów 

służących do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

Liczba kursów i innych 

form kształcenia 

Poprawa warunków 

dla podejmowania 

i rozwoju 

działalności 

gospodarczej, 

Poprawa warunków 

kształcenia 

zawodowego,  

Wzrost liczby 

nowych podmiotów 

gospodarczych 

 

Zwiększenie liczby 

miejsc pracy dla 

mieszkańców 

regionu, 

Poprawa zakresu 

i jakości usług, 

Wzrost dochodów 

ludności 
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mającego na celu zmianę 

kwalifikacji 

zawodowych oraz liczba 

osób uczestniczących 

w różnych formach 

kształcenia,  

Liczba nowych 

podmiotów 

gospodarczych 

Cel szczegółowy 

II.4: Poprawa 

warunków 

kształcenia, 

rozwój edukacji 

pozaszkolnej 

i promocja 

obszaru 

Liczba nowych 

i zmodernizowanych 

muzeów i innych 

obiektów edukacji 

przyrodniczo-

kulturowej, 

Powierzchnia obiektów 

edukacyjnych, 

Liczba osób 

korzystających z oferty 

edukacyjnej, 

Liczba miejsc, w których 

będą świadczone usługi 

dostępu do Internetu, 

Liczba kół 

zainteresowań dla dzieci 

i młodzieży, 

Liczba różnorodnych 

form kształcenia i osób 

w nich uczestniczących, 

Liczba i zakres działań 

promujących region. 

Wzrost liczby 

i zwiększenie 

atrakcyjności ofert 

kształcenia 

w muzeach i innych 

obiektach 

edukacyjnych, 

Zwiększenie liczby 

i poprawa 

wyposażenia 

punktów dostępu 

do Internetu, 

Poszerzenie oferty 

edukacji 

pozaszkolnej, 

Poprawa promocji 

regionu 

Poprawa 

wykształcenia 

mieszkańców, 

Wzrost świadomości 

w zakresie 

tożsamości 

kulturowej regionu, 

Zwiększenie szans 

rozwoju 

gospodarczego 

i poprawy warunków 

życia mieszkańców 

poprzez wzrost 

zainteresowania 

regionem 

potencjalnych 

inwestorów i 

turystów 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, Suwałki grudzień 2011. 

Wskaźniki Produktu , rezultatu i oddziaływania zostały zmienione w wyniku wdrożenia 

programu naprawczego w Lokalnej Grupie Rybackiej.  Rekomendacja Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazała na potrzebę przypisania poszczególnym rodzajom 

wskaźników wartości liczbowych, którymi można zmierzyć stopień realizacji strategii. LGr 

opracował nowy zestaw wskaźników bardziej pasujących do charakterystyki interwencji na 

obszarze LSROR współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego „zrównoważony 

rozwój obszarów rybackich” Zmiany wskaźników w poszczególnych działaniach pokazuje 

poniższa tabela. 

 

 

 

Tabela 23. Porównanie wskaźników realizacji LSROR 2010 i 2013.



Cele LSROR 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

LSROR 2010 LSROR 2013 LSROR 2010 LSROR 2013 LSROR 2010 LSROR 2013 

Cel szczegółowy 

I.1: Ochrona 

zasobów i jakości 

wód 

Powierzchnia 

zrekultywowanych 

akwenów i ich 

pobrzeży, 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

dotyczących 

ochrony 

zasobów i 

jakości wód 

Poprawa jakości 

wód 

Wzrost liczby 

funkcjonujących 

obiektów małej 

retencji wodnej 

Polepszenie 

warunków 

prowadzenia 

gospodarki 

rybackiej,  

Zwiększenie ruchu 

turystycznego na 

obszarze objętym 

zrealizowanymi 

operacjami o 0.5% 

w stosunku do 

2010 r. 
Liczba i pojemność 

zbiorników 

retencyjnych, 

Zwiększenie 

zasobów wodnych 

Zwiększenie 

ruchu 

turystycznego  

Długość 

utrzymanych 

i zabezpieczonych 

szlaków wodnych  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

dotyczących 

utrzymania i 

zabezpieczenia 

szlaków 

wodnych 

Utrzymanie 

szlaków wodnych 

i ich lepsze 

zagospodarowanie 

Poprawa 

zagospodarowania 

szlaków wodnych 

  

Cel szczegółowy 

I.2: Zachowanie i 

restytucja 

różnorodności 

biologicznej oraz 

obfitości 

zespołów ryb  

Powierzchnia i 

kubatura 

wyremontowanych 

budynków lub 

budowli służących 

czynnej ochronie 

ryb, 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

dotyczących 

zachowania i 

restytucji 

różnorodności 

biologicznej 

oraz obfitości 

zespołów ryb 

Poprawa 

technicznych 

warunków 

produkcji 

materiału 

zarybieniowego, 

Wzrost liczby 

wyremontowanych 

budynków lub 

budowli służących 

produkcji 

materiału 

zarybieniowego o 

1 szt. 

Utrzymanie 

właściwej 

struktury i 

liczebności 

rybostanu,  

Zwiększenie 

przeżywalności 

materiału 

zarybieniowego o 

2% do 2015 r. 
Wzrost ilości ikry 

pozyskiwanej od 

tarlaków, 

Utrzymanie 

poziomu  

produkcji 

rybackiej,  



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

71 | S t r o n a  
 

Liczba instalacji i 

urządzeń 

technicznych 

służących do 

produkcji materiału 

zarybieniowego 

Zwiększenie 

zarybień 

Wysoka 

atrakcyjność 

akwenów dla 

wędkarzy 

Liczba 

wyprodukowanego 

wylęgu lub narybku 

cennych gatunków 

ryb, 

    

Liczba jednostek 

sprzętu rybackiego, 

wykorzystywanego 

do połowu tarlaków 

cennych gatunków 

ryb, 

    

Ilość zakupionego 

materiału 

zarybieniowego, 

    

Powierzchnia 

zarybianych wód. 

    

Cel szczegółowy 

I.3: Podnoszenie 

wartości 

produktów 

rybactwa 

Liczba utworzonych 

lub 

zmodernizowanych 

punktów sprzedaży 

ryb, 

Liczba operacji 

dotyczących 

podnoszenia 

wartości 

produktów 

rybactwa 

Budowa sieci 

punktów 

sprzedaży ryb 

surowych oraz ich 

przetworów, 

Wzrost liczby 

utworzonych 

punktów sprzedaży 

ryb surowych oraz 

ich przetworów o 4 

szt. 

Wzrost 

dochodowości 

rybactwa z tytułu 

wyższej 

konsumpcji 

produktów przez 

ludność 

miejscową 

Powstanie nowych 

miejsc pracy do 

końca 2018 r. 
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i turystów,  

Liczba utworzonych 

lub 

zmodernizowanych 

punktów 

przetwarzania 

produktów 

rybackich 

Zwiększenie 

liczby markowych 

produktów 

regionalnych 

Zwiększenie liczby 

markowych 

produktów 

regionalnych o 2 

szt. 

Powstanie 

nowych miejsc 

pracy 

Cel szczegółowy 

I.4: Zachowanie 

i zabezpieczenie 

obszarów 

objętych 

szczególnymi 

formami ochrony 

przyrody  

Liczba inwestycji 

eliminujących 

zagrożenia dla 

przyrody i 

środowiska 

obszarów 

chronionych, 

Liczba operacji 

dotyczących 

zachowania i 

zabezpieczenia 

obszarów 

objętych 

szczególnymi 

formami 

ochrony 

przyrody 

Zabezpieczenie 

najcenniejszych 

elementów 

przyrody przed 

degradacją, 

Liczba inwestycji 

eliminujących 

zagrożenia dla 

przyrody i 

środowiska 

obszarów 

chronionych 

Zapewnienie 

warunków dla 

rozwoju 

zrównoważonego 

rybactwa, 

Powierzchnia 

obszaru na której 

zapewniono 

poprawę stanu 

ochrony przyrody 

Powierzchnia 

obszaru, na której 

zapewniono 

poprawę stanu 

ochrony, 

Zapewnienie 

właściwej ochrony 

pomników 

przyrody 

Wzrost ruchu 

turystycznego, 

Długość ścieżek 

edukacyjnych, 

Poprawa 

terenowej 

infrastruktury 

edukacyjnej na 

obszarach 

chronionych 

Poprawa stopnia 

wykształcenia 

ludności, w 

szczególności 

poprzez edukację 

ekologiczną 
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Liczba elementów 

infrastruktury 

służących edukacji 

środowiskowej 

    

Cel szczegółowy 

II.1: Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

i komunikacyjnej 

Liczba nowych 

i zmodernizowanych 

obiektów małej 

infrastruktury 

turystycznej, 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

służących 

rozwojowi 

infrastruktury 

turystycznej i 

komunikacyjnej 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

służącej 

mieszkańcom 

i turystom, 

Poprawa stanu 

obiektów małej 

infrastruktury 

turystycznej - 50 

nowych i 

zmodernizowanych 

obiektów do 

połowy 2015 r. 

Poprawa 

warunków życia 

mieszkańców, 

Wzrost dochodów z 

tytułu 

wykorzystania 

nowych i 

zmodernizowanych 

obiektów małej 

infrastruktury 

turystycznej o 5% 

do końca 2018 r. w 

stosunku do 

dochodów 

osiągniętych w 

ciagu roku od 

zakończenia 

operacji  

Długość ścieżek i 

dróg dojazdowymi 

do miejsc objętych 

inwestycją, 

Poprawa 

dostępności 

komunikacyjnej 

i standardu 

podróżowania 

Zwiększenie liczby 

obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

o 10 szt. 

Wzrost 

dochodów 

ludności 

wynikający 

z rozwoju usług 

związanych z 

obsługą ruchu 

turystycznego 

Liczba obiektów 

infrastruktury 

związanej z 

transportem, 

  Poprawa stanu 

ścieżek i dróg 

dojazdowych do 

miejsc objętych 

inwestycją - 5000 

m nowych i 

zmodernizowanych 

ścieżek i dróg do 

połowy 2015 r. 

  

Liczba obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

    

Liczba i 

powierzchnia 
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kąpielisk  

Cel szczegółowy 

II.2: 

Rewitalizacja 

miejscowości 

i obiektów 

zabytkowych 

Liczba inwestycji 

związanych z 

poprawą stanu 

infrastruktury 

publicznej, 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

dotyczących 

rewitalizacji 

miejscowości i 

obiektów 

zabytkowych 

Estetyzacja 

miejscowości 

i tworzenie 

infrastruktury 

służącej 

rozwojowi ruchu 

turystycznego, 

sportu i rekreacji 

Liczba inwestycji 

związanych z 

poprawą stanu 

infrastruktury 

publicznej 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców, 

  

Powierzchnia 

odnowionych 

placów, terenów 

zieleni i innych 

miejsc publicznych 

w rewitalizowanych 

miejscowościach, 

  

  Liczba 

odbudowanych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

zabytkowych 

Aktywizacja 

społeczności 

lokalnych, 
Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

- udostępnienie 

mieszkańcom 15 

obiektów 

infrastruktury 

publicznej o 

podwyższonym 

standardzie do 

końca 2015 r. 

Długość ścieżek 

rowerowych, 

  

Zabezpieczenie 

i rewitalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

Powierzchnia 

odnowionych 

placów, terenów 

zieleni i innych 

miejsc publicznych 

w 

rewitalizowanych 

miejscowościach 

Poprawa 

warunków 

kształcenia 

w obiektach 

pełniących 

funkcje 

społeczno-

kulturalne 
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Liczba elementów 

wyposażenia 

obiektów pełniących 

funkcje społeczno-

kulturalne, sportowe 

i rekreacyjne, 

  

    Aktywizacja 

społeczności 

lokalnych - wzrost 

liczby 

mieszkańców 

biorących udział w 

imprezach 

organizowanych 

na bazie 

odbudowanych lub 

zmodernizowanych 

obiektów o 10% do 

końca 2018 r. 

Liczba 

odbudowanych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

zabytkowych 

  

    

Cel szczegółowy 

II.3: 

Restrukturyzacja 

i reorientacja 

działalności 

gospodarczej, 

dywersyfikacja 

zatrudnienia 

oraz rozwój 

usług 

Liczba nowych i 

zmodernizowanych 

obiektów służących 

do prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, 

  

Poprawa 

warunków dla 

podejmowania 

i rozwoju 

działalności 

gospodarczej, 

  Zwiększenie 

liczby miejsc 

pracy dla 

mieszkańców 

regionu, 

  

Powierzchnia 

terenów 

zagospodarowanych 

w kierunku 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, 

  Poprawa 

warunków 

kształcenia 

zawodowego,  

  Poprawa zakresu 

i jakości usług, 
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Liczba elementów 

wyposażania 

obiektów służących 

do prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, 

  Wzrost liczby 

nowych 

podmiotów 

gospodarczych 

  Wzrost 

dochodów 

ludności 

  

Liczba kursów i 

innych form 

kształcenia 

mającego na celu 

zmianę kwalifikacji 

zawodowych oraz 

liczba osób 

uczestniczących 

w różnych formach 

kształcenia,  

        

  

Liczba nowych 

podmiotów 

gospodarczych 

        

  

Cel szczegółowy 

II.4: Poprawa 

warunków 

kształcenia, 

rozwój edukacji 

pozaszkolnej 

i promocja 

obszaru 

Liczba nowych 

i zmodernizowanych 

muzeów i innych 

obiektów edukacji 

przyrodniczo-

kulturowej, 

  Wzrost liczby 

i zwiększenie 

atrakcyjności ofert 

kształcenia 

w muzeach i 

innych obiektach 

edukacyjnych, 

  Poprawa 

wykształcenia 

mieszkańców, 

  

Powierzchnia 

obiektów 

edukacyjnych, 

  Zwiększenie 

liczby i poprawa 

wyposażenia 

punktów dostępu 

  Wzrost 

świadomości 

w zakresie 

tożsamości   
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Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, Suwałki 2011 i 2013. 

Analiza porównawcza wskazuje, że: Po pierwsze; ograniczono liczbę wskaźników, 

Po drugie; wybrano do oceny realizacji strategii wskaźniki bardziej zagregowane,  

do Internetu, kulturowej 

regionu, 

Liczba osób 

korzystających 

z oferty 

edukacyjnej, 

  Poszerzenie oferty 

edukacji 

pozaszkolnej, 

  

Zwiększenie 

szans rozwoju 

gospodarczego 

i poprawy 

warunków życia 

mieszkańców 

poprzez wzrost 

zainteresowania 

regionem 

potencjalnych 

inwestorów i 

turystów 

  

Liczba miejsc, w 

których będą 

świadczone usługi 

dostępu do 

Internetu, 

  Poprawa promocji 

regionu 

  

  

Liczba kół 

zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży, 

     

  

Liczba 

różnorodnych form 

kształcenia i osób w 

nich 

uczestniczących, 

     

  

Liczba i zakres 

działań promujących 

region. 
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Po trzecie; wszystkie wskaźniki mają charakter ilościowy i swój wymiar określony konkretnymi wartościami do osiągnięcia w ramach realizacji 

strategii, 

Po czwarte; wszystkie wskaźniki są łatwe do zmierzenia na podstawie danych z projektów lub badań lokalnych prowadzonych przez LGR, 

Po piąte; w ocenie ewaluatora ograniczenie wskaźników produktu wyłącznie do wskaźników ilości zrealizowanych operacji nie oddaje pełnego 

obrazu ilościowych efektów rzeczowych zrealizowanych projektów, przez co ogranicza i zubaża ocenę efektów wdrażania LSROR, 

Po szóste; nie określono zmienionych wskaźników dla celów szczegółowych II.3 i II.4. Jest to bardzo istotny brak, który uniemożliwia pełna 

ocenę wdrażania LSROR.  



Tabela 24. Analiza wykonania wskaźników LSROR 

Cele LSROR Wskaźniki LSROR 2013 j.m. 
Rodzaj 

wskaźnika 

Zakładany 

poziom 

wskaźnika 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

na koniec 

VIII 2013 

Zaawanso- 

wanie 

osiągnięcia 

wskaźnika 

Cel ogólny I. Utrzymanie i rozwój zrównoważonego rybactwa na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim 

Cel szczegółowy I.1: 

Ochrona zasobów i 

jakości wód 

Liczba zrealizowanych 

operacji dotyczących 

ochrony zasobów i 

jakości wód 

szt. P 10 5 50% 

Liczba zrealizowanych 
operacji dotyczących 

utrzymania i 

zabezpieczenia szlaków 

wodnych 

szt. P 9 2 22% 

Wzrost liczby 

funkcjonujących 

obiektów małej retencji 

wodnej 

szt. R 15 12 80% 

Poprawa 

zagospodarowania 

szlaków wodnych 

szt. R 9 2 22% 

Zwiększenie ruchu 

turystycznego na 

obszarze objętym 
zrealizowanymi 

operacjami o 0.5% w 

stosunku do 2010 r. 

osoby O 99292   0% 

Cel szczegółowy I.2: 

Zachowanie i 

restytucja 

różnorodności 

biologicznej oraz 

obfitości zespołów 

ryb  

Liczba zrealizowanych 

operacji dotyczących 

zachowania i restytucji 

różnorodności 

biologicznej oraz 

obfitości zespołów ryb 

szt. P 1 1 100% 

Wzrost liczby 

wyremontowanych 

budynków lub budowli 

służących produkcji 
materiału 

zarybieniowego o 1 szt. 

szt. R 1 1 100% 

Zwiększenie 

przeżywalności 

materiału 

zarybieniowego o 2% 

do 2015 r. 

% O 50%   0% 

Cel szczegółowy I.3: 

Podnoszenie 

wartości produktów 

rybactwa 

Liczba operacji 

dotyczących 

podnoszenia wartości 

produktów rybactwa 

szt. P 4 2 50% 

Wzrost liczby 

utworzonych punktów 

sprzedaży ryb surowych 

oraz ich przetworów o 4 
szt. 

szt. R 4 2 50% 
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Zwiększenie liczby 

markowych produktów 

regionalnych o 2 szt. 

szt. R 2 2 100% 

Powstanie nowych 

miejsc pracy do końca 

2018 r. 

szt. O 4 2 50% 

Cel szczegółowy I.4: 

Zachowanie 

i zabezpieczenie 

obszarów objętych 

szczególnymi 

formami ochrony 

przyrody  

Liczba operacji 

dotyczących 

zachowania i 
zabezpieczenia 

obszarów objętych 

szczególnymi formami 

ochrony przyrody 

szt. P 10 9 90% 

Liczba inwestycji 

eliminujących 

zagrożenia dla przyrody 

i środowiska obszarów 

chronionych 

szt. R 10 9 90% 

Powierzchnia obszaru 

na której zapewniono 

poprawę stanu ochrony 

przyrody 

km2 O 10000 5600 56% 

Cel ogólny II. Poprawa warunków życia mieszkańców Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

Cel szczegółowy II.1: 

Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

i komunikacyjnej 

Liczba zrealizowanych 

operacji służących 

rozwojowi 

infrastruktury 

turystycznej i 

komunikacyjnej 

szt. P 20 14 70% 

Poprawa stanu obiektów 

małej infrastruktury 

turystycznej - 50 

nowych i 

zmodernizowanych 

obiektów do połowy 
2015 r. 

szt. R 50 42 84% 

Zwiększenie liczby 

obiektów 

dostosowanych do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych  o 

10 szt. 

szt. R 10 8 80% 

Poprawa stanu ścieżek i 

dróg dojazdowych do 

miejsc objętych 

inwestycją - 5000 m 

nowych i 

zmodernizowanych 

ścieżek i dróg do 
połowy 2015 r. 

mb R 5000 5494,8 110% 
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Wzrost dochodów z 

tytułu wykorzystania 

nowych i 

zmodernizowanych 

obiektów małej 

infrastruktury 

turystycznej o 5% do 

końca 2018 r. w 

stosunku do dochodów 

osiągniętych w ciagu 

roku od zakończenia 

operacji  

% O 5%   0% 

Cel szczegółowy II.2: 

Rewitalizacja 

miejscowości 

i obiektów 

zabytkowych 

Liczba zrealizowanych 
operacji dotyczących 

rewitalizacji 

miejscowości i 

obiektów zabytkowych 

szt. P 15 8 53% 

Liczba inwestycji 

związanych z poprawą 

stanu infrastruktury 

publicznej 

szt. R 10 4 40% 

Liczba odbudowanych 

lub zmodernizowanych 

obiektów zabytkowych 

szt. R 5 3 60% 

Powierzchnia 

odnowionych placów, 

terenów zieleni i innych 

miejsc publicznych w 

rewitalizowanych 

miejscowościach 

m2 R 9000 7931,6 88% 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców - 
udostępnienie 

mieszkańcom 15 

obiektów infrastruktury 

publicznej o 

podwyższonym 

standardzie do końca 

2015 r. 

szt. O 15 29 193% 

Aktywizacja 

społeczności lokalnych 

- wzrost liczby 

mieszkańców biorących 

udział w imprezach 

organizowanych na 
bazie odbudowanych 

lub zmodernizowanych 

obiektów o 10% do 

końca 2018 r. 

% O 10%   0% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy projektów na realizację których podpisano umowy w ramach PO Ryby.  

Legenda do tabeli nr 18. 

Wskaźnik 

zagrożony   

Wskaźnik 

realizowany 

prawidłowo, 

analogicznie 

do postępu 

finansowego   

Wskaźnik 

realizowany 

prawidłowo, 

wyższy od 

postępu 

finansowego   

Wskaźnik 

zrealizowany   
 

Generalnie poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu poszczególnych 

celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

jest zadawalający. Większość wskaźników ma poziom zaawansowania wyższy niż stopień 

zaangażowania środków finansowych programu operacyjnego PO Ryby.  Dotychczas 

zakontraktowano 71 operacji  na łączną kwotę 23 705 388,12 zł, co stanowi 45% budżetu 

Programu PO Ryby dla LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Tymczasem tylko 3 

wskaźniki osiągnęły poziom niższy niż wynikający z zaawansowania wykorzystania budżetu 

programu. Są to: 

6. Cel szczegółowy I.1: Ochrona zasobów i jakości wód. Wskaźnik produktu - Liczba 

zrealizowanych operacji dotyczących utrzymania i zabezpieczenia szlaków wodnych – 

zaawansowanie 22 %. 

7. Cel szczegółowy I.1: Ochrona zasobów i jakości wód. Wskaźnik rezultatu – Poprawa 

zagospodarowania szlaków wodnych – zaawansowanie 22 %. 

8. Cel szczegółowy II.2: Rewitalizacja miejscowości i obiektów zabytkowych. Wskaźnik 

rezultatu -  Liczba inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury publicznej – 

zaawansowanie 40 %.  

Pełną ocenę analizowanych wskaźników utrudnia brak zaktualizowanych wskaźników dla 

celów II.3 i II.4.  Lokalna Grupa Rybacka ogłaszając kolejne konkursy na nabór projektów 

powinna położyć szczególny nacisk i uwagę na promocję operacji w obszarach gdzie 

wykonanie wskaźników jest zagrożone. 

Cel szczegółowy II.3: 

Restrukturyzacja i 

reorientacja 

działalności 

gospodarczej, 

dywersyfikacja 

zatrudnienia oraz 

rozwój usług 

Liczba zrealizowanych 

operacji dotyczących 

reorientacji działalności 

gospodarczej, 
dywersyfikacji 

zatrudnienia oraz 

rozwoju usług 

szt. P   16   

Cel szczegółowy II.4: 

Poprawa warunków 

kształcenia, rozwój 

edukacji 

pozaszkolnej 

i promocja obszaru 

Liczba zrealizowanych 
operacji dotyczących 

poprawy warunków 

kształcenia, rozwoju 

edukacji pozaszkolnej i 

promocji obszaru 

szt. P   10   
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Analizując powiązanie wskaźników osiągnięcia celów LSROR z kryteriami lokalnymi 

wyboru projektów można dostrzec związek małej ilości projektów dotyczących 

zagospodarowania szlaków wodnych z brakiem kryteriów w działaniu 4.1.1.  „Wzmocnienie 

konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, oraz 

działaniu 4.1.4. „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” 

dotyczących preferencji dla projektów dotyczących utrzymania, zabezpieczenia i 

zagospodarowania szlaków wodnych.  Należy rozważyć uzupełnienie bądź zmianę kryteriów 

w kierunku preferencji dla projektów dotyczących szlaków wodnych. 

Dodatkowo w wielu projektach zadeklarowano utworzenie nowych miejsc pracy dla kobiet i 

mężczyzn jako wartość dodaną realizacji operacji. Ogółem w analizowanych projektach 

stworzono 38 miejsc pracy – 16 miejsc pracy dla kobiet i 22 miejsca pracy dla mężczyzn. 

Tabela 25. Miejsca pracy utworzone na obszarze LSROR w ramach operacji współfinansowanych z programu PO Ryby. 

Wyszczególnienie 
Cel I.3. Cel II.1. Cel II.3. Cel II.4. 

K M K M K M K M 

Działanie 4.1.1.     3     1 3 3 

Działanie 4.1.2.         1 1     

Działanie 4.1.3. 1 1     8 16     

Razem 1 1 3 0 9 18 3 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z projektów. 

9.2. Analiza kryteriów oceny projektów w ramach LSROR 

Poddano badaniu zestawy kryteriów merytorycznych stosowanych do oceny merytorycznej 

projektów. Badanie obejmowało: 

1. Ocena jakości i użyteczności kryteriów – czy kryteria były odpowiednie, 

jednoznaczne, łatwe w kontroli i dostępne 

2. Ocena pod kątem zdolności do wyboru najbardziej optymalnych projektów pod kątem 

realizacji LSROR 

3. Obiektywność i mierzalność systemu punktowego – czy przyjęty system ogranicza 

uznaniowość oceny 

4. Obiektywność przyjętych kryteriów wyboru projektów – czy nie różnicują oceny i nie 

ograniczają dostępu ze względu na rodzaj projektu/beneficjenta 

5. Jednakowe rozumienie przez beneficjentów i oceniających 

Dla każdego z działań w ramach środka 4.1 a-d, przyjęto odrębny zestaw kryteriów oceny. 

Karty oceny zawierają nazwy kryteriów oraz informację o limicie punktów, które można 

przyznać za spełnienie danego kryterium. Szczegółowe opisy kryteriów oraz informacje o 

sposobie przyznawania określonej liczby punktów zawierają tabele kryteriów wyboru operacji 
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dla poszczególnych działań w rozdziale 8.2.2. Ocena operacji na podstawie kryteriów wyboru 

operacji w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie”. Wszystkie kryteria oceny sformułowano w taki sposób, aby odzwierciedlały 

specyfikę danego działania oraz jego cele. 

W procesie wyboru operacji kierowanych do dofinansowania w ramach realizacji LSROR, 

przyjęto następujące kryteria oceny: 

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa: 

a) Zasięg oddziaływania operacji 

b) Zaangażowanie społeczności lokalnej, udział innych partnerów 

c) Wpływ na promocję obszaru 

d) Wykorzystanie lokalnych zasobów 

e) Wnioskodawca jest członkiem LGR 

f) Doświadczenie w realizacji innych projektów finansowanych przez UE albo 

też działań / projektów o podobnym charakterze 

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem  

a) Tworzenie miejsc pracy 

b) Innowacyjność w obszarze rybołówstwa 

c) Restrukturyzacja i reorientacja gospodarstw rybackich w kierunku turystyki 

d) Wykorzystanie lokalnych zasobów 

e) Wnioskodawca jest członkiem LGR 

f) Doświadczenie w realizacji innych projektów finansowanych przez UE albo 

też działań / projektów o podobnym charakterze 

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

a) Rozwój przedsiębiorczości 

b) Tworzenie miejsc pracy 

c) Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 

d) Operacja dotyczy rozwoju turystyki, w tym ekoturystyki, agroturystyki, 

turystyki wędkarskiej na obszarze LSROR 

e) Wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzenie produktu lokalnego 

f) Wnioskodawca jest członkiem LGR 

g) Doświadczenie w realizacji innych projektów finansowanych przez UE albo 

też działań / projektów o podobnym charakterze 
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4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa  w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej 

a) Rozwój rybactwa, zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków 

chronionych na obszarze LSROR 

b) Operacja dotyczy obszarów objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000 

c) Zgodność operacji z dokumentami strategicznymi obszaru: Strategią Rozwoju 

Gminy, Powiatu, Planem Rozwoju Lokalnego, Planem Ochrony Środowiska 

lub Zadaniami ochronnymi dla obszarów chronionych 

d) Wnioskodawca jest członkiem LGR 

e) Doświadczenie w realizacji innych projektów finansowanych przez UE albo 

też działań / projektów o podobnym charakterze 

W celu zweryfikowania, czy operacje kierowane do dofinansowania będą zgodne z Lokalną 

Strategią  Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” LGR 

wprowadziła w ramach strategii odrębną procedurę zgodności operacji z LSROR, która 

polega na ocenie zgodności operacji z celami ogólnymi i szczegółowymi strategii. W karcie 

oceny zgodności operacji z LSROR zawarte są pytania: 

a) Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSROR, 

b)  Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych 

LSROR, 

W odpowiednich rubrykach w kartach oceny, zaznacza się, w jaki cel/jakie cele ogólne i 

szczegółowe wpisuje się oceniany projekt. Instrukcja dla oceniających zawarta jest zarówno 

na karcie oceny, przy odpowiednich punktach, jak też w rozdziale 8.2.1. określającym pełną 

procedurę wyłaniania operacji do dofinansowania. Wartością dodaną poza wymogami 

obowiązkowymi w ramach procedury oceny operacji jest opracowanie przez LGR Karty 

„Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji” dla poszczególnych działań, które 

zobowiązany jest wypełnić beneficjent. Stanowią one narzędzie pomocnicze systematyzujące 

udział operacji i beneficjenta w realizacji LSROR. Skonstruowany w ten sposób system 

wyłaniania operacji do dofinansowania gwarantuje obiektywną ocenę wniosków oraz wybór  

projektów realizujących cele i wskaźniki LSROR. Rozdzielenie procedury oceny na dwa 

etapy: zgodności operacji z LSROR i ocena operacji na podstawie kryteriów wyboru operacji 

należy ocenić pozytywnie. Poprawia to przejrzystość oceny i pozwala na wcześniejszą 

selekcję wniosków. 

Wyniki analizy 

9. Kryteria wyboru operacji dla działania I.  „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” 
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Kryteria wyboru operacji dla działania I. spełniają w zdecydowanej większości wymogi 

określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub załączników. Uwagi 

co do poprawności można mieć w przypadku kryterium preferującego wnioski składane przez 

członków LGR – tu pojawia się zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na beneficjenta 

(podmiot nie będący członkiem traci na starcie 10 pkt.), oraz w przypadku kryterium 

doświadczenia w realizacji projektów unijnych – badanie wskazuje, że stosowana punktacja 

za doświadczenie ma zbyt dużą wagę w ogólnej punktacji. Doprecyzowania opisu wymaga 

również kryterium zasięgu oddziaływania. Nie jest jednoznaczne z jakiego punktu widzenia 

oceniany jest zasięg oddziaływania. 

10.  Kryteria wyboru operacji dla działania II.  „ Restrukturyzacja i reorientacja 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 

związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem” 

Kryteria wyboru operacji dla działania II. Również spełniają w zdecydowanej większości 

wymogi określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub załączników. Uwagi 

co do poprawności można mieć w przypadku kryterium preferującego wnioski składane przez 

członków LGR – tu pojawia się zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na beneficjenta 

(podmiot nie będący członkiem traci na starcie 10 pkt.), chociaż w tym przypadku jest 

bardziej uzasadniona choćby minimalna preferencja dla rybaków –członków LGR ze względu 

na charakter i cele grupy, oraz w przypadku kryterium doświadczenia w realizacji projektów 

unijnych – badanie wskazuje, że stosowana punktacja za doświadczenie ma zbyt dużą wagę w 

ogólnej punktacji, a dla grupy odbiorców tego działania nie ma znaczenia.  

11. Kryteria w trzecim działaniu pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 

Kryteria wyboru operacji dla działania III. spełniają w zdecydowanej większości wymogi 

określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Zapewniają równowagę pomiędzy projektami dot. Rybactwa i innych obszarów 

działalności gospodarczej. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub 

załączników. Uwagi co do poprawności można mieć w przypadku kryterium Rozwój 

przedsiębiorczości. Skoro działanie jest kierowane do podmiotów gospodarczych to punkty 

powinny otrzymywać tylko podmioty gospodarcze powstające w wyniku realizacji projektu, a 

nie już funkcjonujące, Również w stosunku do kryterium preferującego wnioski składane 
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przez członków LGR – można sformułować zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na 

beneficjenta (podmiot nie będący członkiem traci na starcie 10 pkt). 

12. Kryteria wyboru operacji w czwartym działaniu pt. „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” 

Kryteria wyboru operacji dla działania IV. spełniają w zdecydowanej większości wymogi 

określone w badaniu. Są użyteczne w ocenie projektów, posiadają przejrzysty system 

punktowy, są prosto i jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia przez wnioskodawców i 

oceniających. Posiadają zdolność do wyboru najbardziej optymalnych projektów dla realizacji 

LSROR. Łatwo odnaleźć odniesienie do kryteriów w treści wniosku lub załączników. W 

stosunku do kryterium preferującego wnioski składane przez członków LGR – można 

sformułować zarzut o ograniczanie dostępności ze względu na beneficjenta (podmiot nie 

będący członkiem traci na starcie 10 pkt). 

Ogólne uwagi do systemu kryteriów: 

Badanie wskazuje, że zestaw kryteriów został zbudowany w oparciu o jeden podstawowy cel: 

wybór operacji, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów LSROR. 

W tym zakresie badane zestawy kryteriów spełniają postawione przed nimi zadanie. Niestety 

żadne kryteria nie weryfikują jakości samego projektu, co może i jak pokazuje praktyka 

powoduje bardzo duży odsiew wniosków i nieskierowanie ich do realizacji na późniejszych 

etapach oceny i kontaktu z wnioskodawcą przez Urząd Marszałkowski. Dlatego warte 

rozważenia  byłoby wprowadzenie rozbudowanie zestawu kryteriów merytorycznych 

oceniających: 

 Wykonalność projektu z punktu widzenia instytucjonalnego,  

 Trwałość projektu, 

 Wykonalność techniczna projektu, 

 Wykonalność prawna projektu 

 Jakość i logika projektu (w tym budżet i harmonogram projektu) 

Ma to służyć temu, aby nie dopuszczać do sytuacji, że rekomendowana z punktu widzenia 

celów LSROR operacja nie będzie dopuszczona do realizacji bo został zaplanowana na 

terenie, dla którego plan zagospodarowania nie przewiduje tego typu operacji, lub 

zaplanowane wydatki na realizację projektu są niekwalifikowalne. 

10. Wielkość, zakres  i struktura interwencji 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” podpisała w wyniku 

wygranego konkursu umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Kwota 

wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wyniosła ogółem 53 414 tys. zł. 
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Poniższa tabela ilustruje szczegółowy podział środków przyznanych na realizację LSROR.  

 



Tabela 26. Budżet LSROR przyznany w wyniku konkursu z PO Ryby 2010. 

Rodzaj operacji 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

Środek 4.2 

Wsparcie na rzecz 

współpracy 

międzynarodowej 

i 

międzyregionalnej 

Razem oś 

priorytetowa 4. 

"Zrównoważony 

rozwój obszarów 

zależnych od 

rybactwa" 

Wzmocnienie 

konkurencyjności i 

utrzymaniu 

atrakcyjności 

obszarów 

zależnych od 

rybactwa 

Restrukturyzacja i 

reorientacja 
działalności 

gospodarczej oraz 

dywersyfikacja 

zatrudnienia osób 

mających pracę 

związaną z 

sektorem rybactwa 

w drodze tworzenia 

dodatkowych 

miejsc pracy poza 

tym sektorem 

Podnoszenie 

wartości produktów 

rybactwa, rozwój 

usług na rzecz 

społeczności 

zamieszkującej 

obszary zależne od 

rybactwa 

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 lub 

przemysłowej 

Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

rybackiej, zwanej 

dalej „LGR”, oraz 

nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

lokalnych 

społeczności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2010 - 2011 6 730 150,00 801 210,10 1 602 820,20 4 807 260,70 1 200 401,00 300 000,00 15 441 842,00 

2012 -2013 11 216 941,70 1 068 280,20 2 136 560,40 6 409 680,00 2 070 500,00 700 000,00 23 601 962,30 

2014 - 2015 4 486 791,70 801 210,10 1 602 020,20 4 807 260,70 2 070 500,00 602 420,00 14 370 202,70 

Razem 22 433 883,40 2 670 700,40 5 341 400,80 16 024 202,40 5 341 401,00 1 602 420,00 53 414 008,00 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” , Suwałki, grudzień 2011. 
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W 2012 roku na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi firma AGROTEC Polska sp. z o.o. przeprowadziła badanie ewaluacyjne umów 

o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013”. W wyniku rekomendacji badania ewaluacyjnego wszystkie Lokalne Grupy Rybackie otrzymały propozycję wdrożenia planów 

naprawczych w ramach których zmniejszono również kwotę wsparcia dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.  

Poziom korekty był bardzo różny i zależał przede wszystkim od poziomu zakontraktowania środków na operacje w ramach konkursów 

ogłaszanych dla okresu rozliczeniowego 2010-2011. Po korekcie budżet LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w podziale na środki i 

operacje przedstawia się następująco: 

Tabela 27.  Budżet LSROR po korekcie. 

 

 

Rodz

aj 

opera

cji 

 

 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

Środek 4.2 

Wsparcie 

na rzecz 

współpracy 

międzyregio

nalnej                                       

i 

międzynaro

dowej 

Razem oś 

priorytetowa 

4 

„Zrównowa-

żony rozwój 

obszarów 

zależnych od 

rybactwa” 

Wzmocnienie 

konkurencyjności  i 

utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od 

rybactwa 

Restrukturyzacja i 

reorientacja 

działalności 

gospodarczej oraz 

dywersyfikacja  

zatrudnienia osób 

mających pracę 

związaną z 

sektorem 

rybactwa w 

drodze tworzenia 

dodatkowych 

miejsc pracy poza 

tym sektorem 

Podnoszenie 

wartości 

produktów 

rybactwa, rozwój 

usług na rzecz 

społeczności 

zamieszkującej 

obszary zależne 

od rybactwa 

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 lub 

przemysłowej 

Funkcjonowanie lokalnej 
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Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” , Suwałki, maj 2013. 

Ogółem budżet LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zmniejszył się o 729 635,45 zł, to jest o 1,37%.  W poszczególnych rodzajach 

działań  korekty wynosiły odpowiednio:  

9. Działanie 4.1.1. Wzmocnienie konkurencyjności  i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – wzrost kwoty o 324 440,39 

zł, 

10. Działanie 4.1.2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja  zatrudnienia osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – spadek o 628 692,29 zł, 

11. Działanie 4.1.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

– budżet bez zmian, 

12. Działanie 4.1.4. 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 lub 

przemysłowej – wzrost o 0,20 zł, 

13. Działanie 4.1.5. Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych 

społeczności – spadek o 72 963,75 zł, 

14. Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – spadek o 352 420 zł. 
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Konwent Lokalnych Grup Rybackich przeprowadził szczegółową analizę „zysków i strat” po 

ewaluacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czterdzieści LGR z całego kraju z(na 48 

funkcjonujących) zdecydowało się udostępnić dane o zmianach w budżecie. Bilans korekt w 

budżetach Lokalnych Grup Rybackich przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 28. Korekty budżetów LGR w wyniku przeprowadzonej ewaluacji MRiRW. 

L.p. Nazwa LGR 
Budżet 

pierwotny 

Budżet po 

aneksie 

Łączne 

zmniejszenie 

środków 

% 

zmniejszenia 

1. 
Stowarzyszenie LGR - Rybacka Brać 

Mierzei 32459624,01 21959097,99 10500526,02 32,35 

2. Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka 38891153,54 33846897,08 5044256,46 12,97 

3. LGR Puszczy Sandomierskiej 11326044,21 10021480,95 1304563,26 11,52 

4. Stowarzyszenie Dolina Karpia 17726961,41 15726961,41 2000000,00 11,28 

5. LGR Pojezierze Olsztyńskie 16508166,01 14715833,18 1792332,83 10,86 

6. LGR Partnerstwo Drawy w Szczecinku 18287627,59 16332463,19 1955164,40 10,69 

7. LGR "Borowiacka Rybka" 12868867,46 11498135,49 1370731,97 10,65 

8. Nadnotecka LGR 26675603,03 24173421,72 2502181,31 9,38 

9. LGR KASZUBY 42862297,51 39266651,28 3595646,23 8,39 

10. LGR "Drwęca" 8887845,87 8227775,15 660070,72 7,43 

11. LGR "Jędrzejowska Ryba" 19335315,32 17952501,97 1382813,35 7,15 

12. LGR Darłowska 38493510,05 35834635,04 2658875,01 6,91 

13. LGR 'Mazurskie Morze" 36216496,29 33725950,22 2490546,07 6,88 

14. LGD Dorzecza Zgłowiączki 16186328,83 15186488,17 999840,66 6,18 

15. LGR Między Nidą a Pilicą 15073252,00 14173252,00 900000,00 5,97 

16. LGR "Wodny Świat" 11060446,31 10400709,99 659736,32 5,96 

17. LGR Wrzosowa Kraina 19859265,76 18735826,13 1123439,63 5,66 

18. LGR "Dolnośląska Kraina Karpia" 19859265,76 18735826,13 1123439,63 5,66 

19. Słowińska Grupa Rybacka 46313614,84 43810177,42 2503437,42 5,41 

20. LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" 27341671,46 25895103,15 1446568,31 5,29 

21. LGR Opolszczyzna 22191258,73 21040479,57 1150779,16 5,19 

22. Stowarzyszenie LGR "7 Ryb" 21486256,10 20427465,10 1058791,00 4,93 

23. Stowarzyszenie "Sieja" 20811021,89 19810873,67 1000148,22 4,81 

24. LGR Zalew Zegrzyński 17675552,90 17008276,86 667276,04 3,78 

25. LGR Świętokrzyski Karp 21968740,05 21158265,84 810474,21 3,69 

26. LGR Pojezierze Krajeńskie 17277859,05 16699091,98 578767,07 3,35 

27. Północnokaszubska LGR 69684936,00 67547693,29 2137242,71 3,07 

28. LGR Bielska Kraina 23377546,00 22733439,08 644106,92 2,76 

29. LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki 23750386,00 23102699,98 647686,02 2,73 

30. LGR "Pojezierze Bytowskie" 44029126,05 42910451,01 1118675,04 2,54 

31. Stowarzyszenie LGR "Pradolina Łeby" 39063144,00 38071967,27 991176,73 2,54 

32. LGR "Morenka" 31864222,49 31082442,37 781780,12 2,45 

33. LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza 31230926,05 30659748,10 571177,95 1,83 

34. Łowicka Grupa Rybacka 16593285,19 16323212,40 270072,79 1,63 

35. 
LGR Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie 53414008,00 52684372,55 729635,45 1,37 
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36. Łużycka Lokalna Grupa Rybacka 14114862,00 13928280,20 186581,80 1,32 

37. LGR "Zalew Wiślany" 26138633,95 25876156,19 262477,76 1,00 

38. Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka 11909256,96 11795954,18 113302,78 0,95 

39. LGR Rybak 9444000,00 9408000,00 36000,00 0,38 

40. LGR Nasza Krajna i Pałuki 17945683,19 17878059,55 67623,64 0,38 

Źródło: Konwent LGR 2013. 

Benchmarking  korekt budżetowych Lokalnych Grup Rybackich wskazuje, że Lokalna Grupa 

Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest w grupie stowarzyszeń, które poniosły 

najmniejszy uszczerbek w budżecie w wyniku ewaluacji wdrażania strategii. Zarówno na tle 

grup z całego kraju, jak i LGR współpracujących w ramach Konwentu Północnych Grup 

Rybackich widoczna jest bardzo pozytywna lokata LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”.  

Szczegółowa analiza „sukcesu” wskazuje, ze decydujące znaczenie miało podjęcie przez 

Zarząd LGR decyzji o przyspieszeniu terminu ogłoszenia II konkursu i złożenie wniosku o 

przesunięcie części środków z okresu rozliczeniowego 2012-2013 na okres 2010-2011. W 

związku z faktem, że w I konkursie Lokalna Grupa Rybacka mogła rekomendować do 

dofinansowania tylko operacje o łącznej wartości odpowiadającej wysokości limitu środków 

określonych w ogłoszeniu I konkursu, każde odrzucenie operacji z przyczyn formalnych 

skutkowało niewykorzystaniem środków oraz w konsekwencji korektą budżetu o 

niewykorzystaną kwotę. W związku z ogłoszeniem II konkursu  okresie 2010-2011 do 

rozliczenia wykorzystania środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na okres 

rozliczeniowy 2010-2011 zaliczono kwotę środków zakontraktowanych na realizację operacji 

w I i II konkursie.  To pozwoliło na „ocalenie” kwoty ponad 6 mln. zł. 

 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” przeprowadziła do końca 

sierpnia 2013 roku cztery nabory wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. „Rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” określonych w § 1, pkt 1, lit. a – d rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania  pomocy finansowej na 

realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

I nabór wniosków 

Pierwszy nabór wniosków ogłoszono 31 marca 2011 r.  Okres składania wniosków trwał od 4 

maja do 1 lipca 2011 r. Ogółem wpłynęło 77 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 

dofinansowania w wysokości 26 638 462,58 zł. 
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1) W pierwszym działaniu pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” o wsparcie mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego oraz podmioty społeczne i gospodarcze. 

- podmioty sektora publicznego złożyły 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

8 358 898,42 zł. Limit dostępnych środków wynosił 5 185 965,80 zł, 

- podmioty społeczne i gospodarcze złożyły 25 wniosków na łączną kwotę 

dofinansowania 10 148 686,11 zł. Limit dostępnych środków wynosił 1 544 184,20 zł. 

2) W drugim działaniu pt. „ Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 

w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” o wsparcie 

finansowe mogły aplikować podmioty gospodarcze i społeczne. 

- w ramach działania złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 84 789,92 zł. Limit 

dostępnych środków wynosił 801 210,10 zł. 

3) W trzecim działaniu pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 

rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” o wsparcie 

finansowe mogły ubiegać się podmioty społeczne i gospodarcze.  

- w ramach działania trzeciego złożono ogółem 24 wnioski na łączną kwotę 

dofinansowania 3 060 388,38 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 1 602 820,20 zł. 

4) W czwartym działaniu pt. „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” o pomoc finansową mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego oraz podmioty gospodarcze i społeczne. 

- podmioty sektora publicznego złożyły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 

1 149 399,83 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 801 210,30 zł. 

- podmioty gospodarcze i społeczne złożyły 6 wniosków o dofinansowanie w łącznej  

kwocie 3 838 298,90 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 4 006 050,60 zł. 
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Rysunek 5. Wyniki I naboru operacji marzec 2011. 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR 

II nabór wniosków 

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony 30 grudnia 2011 roku. Okres 

składania wniosków trwał od 4 lutego do 15 marca 2011 r. Ogółem wpłynęło 75  wniosków o 

dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 26 848 277,07 zł. 

1) W pierwszym działaniu pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” o wsparcie mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego oraz podmioty społeczne i gospodarcze. 

- podmioty sektora publicznego złożyły 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

5 742 246,65 zł. Limit dostępnych środków wynosił 4 952 639,20 zł, 

- podmioty społeczne i gospodarcze złożyły 13 wniosków na łączną kwotę 

dofinansowania 4 753 609,37 zł. Limit dostępnych środków wynosił 1 285 347,98 zł. 

2) W drugim działaniu pt. „ Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 

w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” o wsparcie 

finansowe mogły aplikować podmioty gospodarcze i społeczne. 

- w ramach działania złożono 4 wnioski na kwotę dofinansowania 686 027,28 zł. 

Limit dostępnych środków wynosił 1 250 560,28 zł. 

3) W trzecim działaniu pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 

rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” o wsparcie 

finansowe mogły ubiegać się podmioty społeczne i gospodarcze.  
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- w ramach działania trzeciego złożono ogółem 26 wniosków na łączną kwotę 

dofinansowania 5 251 580,25 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 1 258 139,51 zł. 

4) W czwartym działaniu pt. „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” o pomoc finansową mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego oraz podmioty gospodarcze i społeczne. 

- podmioty sektora publicznego złożyły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 

1 577 628,26 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 1 068 741,73 zł. 

- podmioty gospodarcze i społeczne złożyły 19 wniosków o dofinansowanie w łącznej 

kwocie 8 837 185,26 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 4 838 711,95 zł. 

 

Rysunek 6. Wyniki II naboru operacji grudzień 2011. 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

III nabór wniosków 

Trzeci nabór wniosków został ogłoszony 20 marca 2012 r. Okres składania wniosków 

trwał od 4 kwietnia do 29 maja 2012 r. Ogółem wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie na 

łączną kwotę dofinansowania w wysokości 15 942 206,81 zł. 

1) W pierwszym działaniu pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” o wsparcie mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego oraz podmioty społeczne i gospodarcze. 
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- podmioty sektora publicznego złożyły 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

2 838 032,82 zł. Limit dostępnych środków wynosił 4 428 372,69 zł, 

- podmioty społeczne i gospodarcze złożyły 12 wniosków na łączną kwotę 

dofinansowania 3 460 439,20 zł. Limit dostępnych środków wynosił 1 180 098,17 zł. 

2) W drugim działaniu pt. „ Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 

w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” o wsparcie 

finansowe mogły aplikować podmioty gospodarcze i społeczne. 

- w ramach działania złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 266 910,34 zł. 

Limit dostępnych środków wynosił 534 140,10 zł. 

3) W trzecim działaniu pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na 

rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” o wsparcie 

finansowe mogły ubiegać się podmioty społeczne i gospodarcze.  

- w ramach działania trzeciego złożono ogółem 24 wnioski na łączną kwotę 

dofinansowania 5 294 788,60 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 1 068 280,20 zł. 

4) W czwartym działaniu pt. „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” o pomoc finansową mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego oraz podmioty gospodarcze i społeczne. 

- podmioty sektora publicznego złożyły 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

1 840 434,05 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 534 140,10 zł. 

- podmioty gospodarcze i społeczne złożyły 10 wniosków o dofinansowanie w łącznej 

kwocie 2 241 601,80 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 2 670 700,25 zł. 
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Rysunek 7. Wyniki III naboru operacji marzec 2012. 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

IV nabór wniosków 

Czwarty nabór wniosków został ogłoszony 30 marca 2013 r. Okres składania wniosków 

trwał od 4 kwietnia do 07 czerwca 2013 r. Ogółem wpłynęło 37 wniosków o 

dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 11 680 108,87 zł. 

1) W pierwszym działaniu pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” o wsparcie mogły ubiegać się 

podmioty sektora publicznego. 

- podmioty sektora publicznego złożyły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 

2 332 812,63 zł. Limit dostępnych środków wynosił 2 188 019,24 zł, 

2) W drugim działaniu pt. „ Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa 

w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” o wsparcie 

finansowe mogły aplikować podmioty gospodarcze i społeczne. 

- w ramach działania złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 391 023,90 zł. 
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przeprowadzono ze względu na wyczerpany limit środków.  

4) W czwartym działaniu pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, oraz 
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przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” o pomoc finansową mogły ubiegać się 

podmioty gospodarcze i społeczne. 

- podmioty gospodarcze i społeczne złożyły 32 wnioski o dofinansowanie w łącznej 

kwocie 8 956 272,34 zł. Limit dostępnych środków wyniósł 718 810,27 zł. 

 

Rysunek 8. Wyniki IV naboru operacji marzec 2013. 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

Ogółem w ramach czterech naborów złożono do Lokalnej Grupy Rybackiej 251 wniosków.  
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Rysunek 9. Porównanie ilości operacji, które złożono w poszczególnych naborach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

W tabeli poniżej pokazano stopień zainteresowania podmiotów uzyskaniem wsparcia dla 

operacji w poszczególnych działaniach.  

Tabela 29. Zainteresowanie podmiotów udziałem  w poszczególnych działaniach środka 4 PO „Ryby” 

Działanie Sektor 
Ilość 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Limit 

środków 
% 

Działanie I. Wzmocnienie 

konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa 

podmioty sektora 

publicznego 39 19271990,52 16754996,93 115,0 

podmioty 
gospodarcze i 

społeczne 
50 18362734,68 4009630,35 458,0 

Działanie II. Restrukturyzacja 

lub reorientacja dzialalności 

gospodarczej … 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 
10 1428751,44 3056979,58 46,7 

Działanie III. Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz 

społeczności… 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 

74 13606757,23 3929239,91 346,3 

Działanie IV. Ochrona 

środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego … 

podmioty sektora 

publicznego 11 4567462,14 2404092,13 190,0 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 67 23873358,30 12234273,07 195,1 

Razem 251 81111054,31 42389211,97 191,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 
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Zdecydowanie największym zainteresowaniem mierzonym wartością złożonych wniosków 

cieszyło się działanie IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych. 

W działaniu tym podmioty społeczne i gospodarcze złożyły łącznie w ramach 4 naborów 67 

wniosków na łączną kwotę wsparcia ponad 23,87 mln. zł i przekroczono zaplanowany limit 

środków na to działanie o 95,1%. Z analizy zakresu tematycznego wniosków wynika, ze 

popularnością cieszyły się operacje dotyczące budowy zbiorników retencyjnych wśród 

właścicieli gospodarstw rolnych. Niestety w większości złożonych operacji faktycznie 

chodziło o budowę przydomowych stawów o funkcji bardziej rekreacyjno - wędkarskiej niż 

zbiorników retencyjnych spełniających rolę okresowych magazynów nadmiaru wody.  

Bardzo wysokie zainteresowanie wzbudziła również możliwość pozyskania wsparcia dla 

operacji w ramach  Działania I. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa. Do tego działania podmioty społeczne i gospodarcze 

złożyły 50 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 18,3 mln zł. przekraczając ponad 4,5 

krotnie określony w konkursach limit środków. Połowa wniosków została złożona przez 

podmioty gospodarcze w I naborze na kwotę ponad 10 mln. zł. z uwagi na możliwość 

uzyskania pomocy o intensywności 85 %. W kolejnych naborach intensywność wsparcia dla 

podmiotów gospodarczych ograniczono do 60%. 

Kolejnym działaniem cieszącym się dużą popularnością wśród podmiotów społecznych i 

gospodarczych było Działanie III. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług 

na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. O możliwość wsparcia 

inicjatyw gospodarczych ubiegały się aż 74 podmioty, które złożyły wnioski na kwotę 

dofinansowania w wysokości 13,6 mln. zł. ponad 3,5 krotnie przekraczającą zaplanowany 

limit.  

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się Działanie II. Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poza tym sektorem. W działaniu 

skierowanym do rybaków uprawnione podmioty złożyły tylko 10 wniosków o 

dofinansowanie nie przekraczające połowy przyznanego limitu. Analiza sektora pokazuje, że 

jest on silnie rozproszony i słaby finansowo. W rezultacie mało którego rybaka stać na 

pokrycie udziału własnego w potencjalnej operacji. Wnioski składały podmioty o 

największym potencjale rozwojowym w sektorze rybactwa na Pojezierzu Suwalsko – 

Augustowskim. 

Zainteresowanie podmiotów uzyskaniem wsparcia z programu PO Ryby obrazuje wykres.  
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Rysunek 10. Udział podmiotów ubiegających się o wsparcie z PO Ryby 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 

Ponad 80 % wnioskodawców reprezentowało sektor społeczno – gospodarczy a tylko 20% 

stanowiły podmioty sektora publicznego. 

Średnia wartość wnioskowanej dotacji z programu PO Ryby kształtowała się na poziomie 

od257 do 358 tysięcy złotych. Pomimo podniesienia maksymalnych limitów wsparcia na 

pojedynczą operację i na pojedynczy podmiot w działaniach 4.1.1. – 4.1.3. od 2012 roku 

średnia wartość wnioskowanej dotacji nieznacznie zmalała. 

 

Rysunek 11. Średnia wartość wnioskowanej dotacji w poszczególnych działaniach Środka 4.1. PO Ryby 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGR. 
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Maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty dotacji oraz intensywność pomocy w 

poszczególnych działaniach określona została w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 

priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w 

programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007—2013”. Kwoty pomocy zostały zmienione Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 listopada 2011 r. Przedstawia je tabela poniżej. 

Tabela 30. Maksymalna wysokość wsparcia dla operacji w ramach Środka 4.1. PO Ryby (w zł) 

Działanie Sektor 

Rozporządzenie z 15.10.2009 Rozporządzenie z 23.11.2011 

Limit na 
operację 

Limit na 
podmiot 

Limit na 
operację 

Limit na 
podmiot 

Działanie I. Wzmocnienie 

konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjnosci obszarów 

zależnych od rybactwa 

podmioty sektora 
publicznego 

1000000 2000000 1500000 3000000 

podmioty 

gospodarcze i 
społeczne 1000000 2000000 1500000 3000000 

Działanie II. Restrukturyzacja 

lub reorientacja dzialalności 

gospodarczej … 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 300000 600000 450000 900000 

Działanie III. Podnoszenie 

wartości produktów rybactwa, 

rozwój usług na rzecz 

społeczności… 

podmioty 

gospodarcze i 

społeczne 
200000 400000 300000 600000 

Działanie IV. Ochrona 

środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego … 

podmioty sektora 

publicznego 
1000000 2000000 1000000 2000000 

podmioty 

gospodarcze i 
społeczne 1000000 2000000 1000000 2000000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń MRiRW. 

Operacje ocenione przez Komitet LGR jako zgodne z celami LSROR i ocenione punktowo 

zgodnie z kryteriami wyboru operacji Lokalna Grupa Rybacka przekazywała zgodnie z 

kompetencjami do dalszej oceny do Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we 

wdrażaniu Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. W ramach podziału kompetencji zadaniem 

Departamentu jest ocena formalna operacji wybranych do wsparcia przez Lokalną Grupę 

Rybacką a następnie przygotowanie umów do podpisania przez beneficjenta i zarząd 

województwa. W ramach poszczególnych naborów LGR przedłożyła Urzędowi 
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Marszałkowskiemu dokumentację złożonych wniosków wraz z wykazem operacji wybranych 

do dofinansowania. Wyniki prac Instytucji Pośredniczącej przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 31. Wyniki oceny formalnej operacji złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Wyszczególnienie I konkurs  II konkurs  III konkurs  IV konkurs  V konkurs  
Obce 

LGR  

Kwota 
zakontraktowana  

13 941 441,20    14 654 140,65    10 415 731,15  3 377 898,61  16 191 495,31  0 

Wartość podpisanych 

umów  
3 923 487,10  8 842 416,34  6 341 542,74  0 0 884860,01 

Wartość odmów 

przyznania pomocy  
6740809,76 4182211,63 855621,83 0 0 0 

Liczba złożonych 
wniosków  

77 71 62 36 0 0 

Liczba podpisanych 

umów  
15 22 24 0 0 4 

Liczba odmów (P-5)  14 1 7 0 0 0 

Liczba wniosków 

oczekujących na 

zwolnienie środków  

0 4 4 6 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. 

Uwagę zwraca bardzo wysoki poziom odmów podpisania umów z beneficjentami. 

Jednocześnie z każdym konkursem dostrzegalna jest prawidłowość, która pokazuje wzrost 

udziału wniosków zakończonych umowami w stosunku do odrzuconych. Ilustruje to poniższy 

wykres. 
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Rysunek 12. Wyniki przeprowadzonych konkursów po ocenie formalnej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. 

W ramach konkursów pojedyńcze wnioski składane były przez podmioty, których siedziba 

znajduje się poza obszarem województwa podlaskiego. W takich przypadkach Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Pośrednicząca zobowiązany był 

przekazać rekomendowany przez LGR wniosek do oceny formalnej do województwa 

właściwego ze względu na siedzibę / miejsc zamieszkania Wnioskodawcy.  W ramach 

czterech dotychczas przeprowadzonych konkursów wystąpiły 3 takie przypadki. 

 W ramach I konkursu do województwa mazowieckiego przekazano wg właściwości 

miejscowej 1 wniosek na kwotę 120 000 zł.  

 W ramach II konkursu przekazano wg właściwości miejscowej 2 wnioski (do 

województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego) na łączną kwotę 410 430,31 

zł.  

 W ramach IV konkursu do województwa warmińsko-mazurskiego przekazano wg 

właściwości miejscowej 1 wniosek na kwotę 164 694,39 zł. 

 

 

 

 

 

 

77 

71 

62 

15 

22 24 

15 
11 

7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I konkurs II konkurs III konkurs

Wyniki przeprowadzonych konkursów 

Liczba złożonych wniosków

Liczba podpisanych umów

Liczba odmów



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

107 | S t r o n a  
 

Tabela 32. Umowy podpisane przez podmioty sektora publicznego i społeczno – gospodarczego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. 

Z analizy podpisanych umów wynika, że znacznie większy odsetek operacji złożonych przez 

podmioty sektora publicznego pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną i szczególnie 

formalną zakończoną sukcesem w postaci podpisania umowy o dofinansowanie. Na 51 

złożonych wniosków z 20 ( ok. 40%) beneficjentami podpisano umowy. W przypadku sektora 

społeczno gospodarczego tylko co piąta złożona operacja przeszła pomyślnie przez procedurę 

oceny merytorycznej i formalnej uwieńczonej podpisaniem umowy o dofinansowanie 

operacji. Potwierdza to analiza liczby zawartych umów w poszczególnych działaniach, co 

ilustruje poniższa tabela: 

Tabela 33. Umowy zawarte w poszczególnych działaniach Środka 4.1. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. 

  Sektor publiczny Sektor społeczno- gospodarczy 

Ilość podpisanych umów 20 41 

Wartość dofinansowania 
podpisanych umów 

9.679.854,64 zł 9.427.591,54 zł 

Działanie Ilość zawartych umów 

4.1.1 25 

4.1.2 3 

4.1.3 14 

4.1.4 19 

4.1.5 3 

4.2 3 
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Najwięcej umów zawarto w ramach działania 4.1.1. Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 25 umów oraz działania 4.1.4. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych – 19 zawartych umów. 

Wykorzystanie środków Programu Operacyjnego „Ryby” w podziale na gminy przedstawia 

poniższy rysunek. 

Rysunek 13. Wartość umów podpisanych z beneficjentami w poszczególnych gminach obszaru LSROR 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. 

Jak wynika z powyższego wykazu najbardziej aktywni są beneficjenci z  miasta Augustów i 

gmin Suwałki, Raczki, Filipów, Jeleniewo i Wiżajny. W jednej gminie Płaska nie 

zrealizowano żadnego projektu. Analiza rozkładu terytorialnego  podpisanych umów 

wskazuje na potrzebę zwiększenia działań promocyjnych i szkoleniowych wobec 

potencjalnych beneficjentów na obszarze powiatu augustowskiego i sejneńskiego. 

W ramach badania przeprowadzono analizę przyczyn udzielania odmów podpisania umów z 

beneficjentami. 

2 276 366,41 zł 

1 533 239,00 zł 

681 259,86 zł 

2 323 688,29 zł 

2 286 825,28 zł 

2 339 867,83 zł 

2 135 370,68 zł 

2 265 398,75 zł 

729 153,00 zł 

793 020,31 zł 

270 438,96 zł 

231 868,00 zł 

0,00 zł 

599 776,92 zł 

2 286 101,73 zł 

53 119,13 zł 

591 466,48 zł 

677 343,00 zł 

0,00 zł 500 000,00 zł1 000 000,00 zł1 500 000,00 zł2 000 000,00 zł2 500 000,00 zł

Gmina Wiżajny

Gmina Przerośl

Gmina Szypliszki

Gmina Jeleniewo

Gmina Filipów

Gmina Suwałki

Gmina Raczki

Powiat Suwalski

Gmina Puńsk

Gmina Sejny

Gmina Krasnopol

Gmina Giby

Gmina Płaska

Gmina Nowinka

Miasto Augustów

Powiat Augustowski

Gmina Bargłów Kościelny

Gmina Rajgród

Wartość podpisanych umów 



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

109 | S t r o n a  
 

Tabela 34. Przyczyny odstąpienia od realizacji operacji 

L.p. Przyczyna odmowy I konkurs II konkurs III konkurs 

1. Rezygnacja z podpisania umowy 2 1 1 

2. Zakres operacji niezgodny z osią 4  PO Ryby 1 2   

3. 
Zakres operacji niezgodny z rodzajami operacji ujetych 

w Rozporzadzeniu MRiRW z 15.10.2009  
3 3 1 

4. Brak dokonania uzupełnień 3 3 1 

5. Brak uzyskania stosownych pozwoleń 3 3   

6. Nieracjonalne wykorzystanie środków PO Ryby 1     

7. 
Rozwiązanie podpisanej umowy z powodu braku 

środków na pokrycie wkładu własnego 
2     

Razem 15 12 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP. 

Analiza danych na temat przyczyn odmów przygotowanych przez Departament Rolnictwa i 

Obszarów Rybackich UMWP wskazuje na 7 głównych źródeł odrzucenia operacji bądź ich 

niepodjęcia przez beneficjentów. Wskazania te zostały skonfrontowane z opiniami 

wnioskodawców, których zapytano o przyczyny niepodpisania bądź nierealizowania umów. 

W większości przypadków opinie stron są zgodne, chociaż czasami niedokonanie uzupełnień 

wynikało z wiedzy, że operacja i tak nie będzie zatwierdzona do realizacji, natomiast 

odstąpienie od realizacji umowy wiązało się z niemożliwością dokonania zmian w projekcie, 

które na etapie realizacji zdecydowanie poprawiłoby jego jakość. Niezgodność z osią 4 i 

rozporządzeniem MRiRW zdaniem wnioskodawców była dyskusyjna, a nieprecyzyjne zapisy 

aktów prawnych powodują rozbieżności w interpretacji w których wnioskodawca stou na 

przegranej pozycji. 

Jako rekomendację proponuje się poddanie szczegółowej analizie przyczyn odmów w celu 

minimalizacji ryzyka utraty środków programu PO Ryby w przyszłości. Również zasadne 

wydaje się włączenie do kryteriów oceny operacji kryterium kompletności wniosków (jako 

kryterium punktowe) i ich zgodności z dokumentami PO RYBY (na etapie oceny zgodności z 

LSROR i innymi dokumentami strategicznymi). 
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11.  Badania ilościowe klientów Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie” 

 

Badanie ilościowe klientów Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadzono metodą CAWI. 

Polegała ona na rozesłaniu ankiety przez internet do członków i sympatyków LGR, którzy 

zainteresowani byli ofertą stowarzyszenia i uczestniczyli w jakiejkolwiek formie w 

działaniach LGR. W badaniu wykorzystano bazę adresów e-mailowych utworzoną przez 

biuro LGR. Celem badania ankietowego było uzupełnienie danych pochodzących z analizy 

desk research o informacje na temat działań podjętych przez LGR w zakresie 

zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w 

zakresie informacji i promocji działań LGR, monitoringu, kontroli finansowej, oceny 

znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania LGR, analizę efektywności pracy 

biura LGR, a także o wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR i 

aktualizacji oraz zmian w LSROR. W badaniu zadano 22 pytania merytoryczne. Pytania 

miały charakter zamknięty z możliwością udzielenia jednej lub kilku odpowiedzi. Część 

pytań miała charakter otwarty gdzie respondenci mogli dodać swoje uwagi. 

W badaniu ankietowym udział wzięło 82 osoby, których charakterystyka , z czego ponad 60 

stanowili mężczyźni, a pozostałą część kobiety.  
Tabela 35. Metryka respondentów ankiety. 

Płeć Liczba respondentów % 

Kobieta 31 37,8% 

Mężczyzna 51 62,2% 

Wiek   

25 i mniej 3 3,7% 

26-45 lat 54 65,9% 

46-65 lat 25 30,5% 

powyżej 65 lat 0 0% 

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI 

Były to głównie osoby w wieku 26-45 lat (54 respondentów) i 46-65 lat (25 respondentów) 

oraz 3 osoby poniżej 26 roku życia. Respondentom zadano również 3 pytania dotyczące 

charakterystyki sektora  i podmiotu który reprezentują. Odpowiedzi znajdują się na końcu 

analizy badania ankietowego. 
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11.1. Nabory wniosków 

 

Pytanie 1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”? 

 

Ponad 40 % ankietowanych jako źródło wiedzy na temat możliwości złożenia wniosku za 

pośrednictwem LGR wymieniło jej stronę internetową. Co czwarty wskazał spotkania z 

przedstawicielami grupy, a 15,6 % jako źródło informacji wymienił rodzinę i znajomych. 

Około 15 % respondentów uzyskało informację z mediów lokalnych i regionalnych. 

 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 1. 

 

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

Pytanie 2. W jaki sposób w przyszłości chciałby/aby Pan/i być informowany/a p 

nadchodzących wyborach? 

Podobnie ponad połowa ankietowanych oczekuje, że w przyszłości będzie informowana o 

nadchodzących naborach za pośrednictwem strony internetowej LGR. Co piąty respondent 

oczekuje, ze będą organizowane spotkania informacyjne z przedstawicielami LGR w 

gminach. Znacznie mniejszy odsetek respondentów wskazywał na prasę lokalną, radio, TV 

regionalną, czy strony internetowe gmin. 

W odpowiedziach uzupełniających do pytania ankietowego wskazywano również możliwość 

powiadamiania zainteresowanych o aktualnych i planowanych wydarzeniach w LGR poprzez 

10,1% 
3,6% 

1,4% 

40,6% 

25,4% 

15,2% 

3,6% 

Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”? 
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edycję i rozsyłanie newslettera drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila.  Jest to 

ciekawa propozycja warta zastosowania w strategii informacyjnej grupy. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 2. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

Pytanie 3. Czy termin publikacji ogłoszeń dotyczących możliwości złożenia wniosku za 

pośrednictwem LGR był odpowiedni w stosunku do terminu zakończenia naboru? 

Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 60 %) uważa, że ogłoszenia o uruchomieniu 

konkursów są publikowane z wystarczającym wyprzedzeniem, Około 20 % respondentów 

oczekuje wydłużenia czasu na składanie wniosków np. do trzech miesięcy. 
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Ilustracja odpowiedzi na pytanie 3. 

 

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

11.2. Strona internetowa Lokalnej Grupy Rybackiej.  

 

Pytanie 4. Jak często korzysta Pan/i ze strony internetowej LGR ?  

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 4. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 
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Połowa respondentów często lub bardzo często zagląda na stronę internetową stowarzyszenia. 

Druga połowa badanych odwiedza stronę sporadycznie. Spośród ankietowanych nie było 

osoby, która nigdy nie weszła na stronę grupy. Wysoki odsetek osób, które rzadko odwiedzają 

stronę wskazuje na potrzebę aktywizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

zachęcających do odwiedzin portalu LGR. 

 

Pytanie 5. Proszę ocenić aspekty strony internetowej LGR.  

Ponad 70 % ankietowanych jako dobrą i bardzo dobrą oceniło aktualność informacji 

zamieszczanych na stronie stowarzyszenia. Również podobny odsetek badanych uważa, że na 

stronie łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Najwyżej oceniono szatę graficzną strony. 

Podoba się ona ponad 85 % respondentów. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 5. 

  

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

11.3. Spotkania informacyjne, szkolenia i usługi doradcze. 

 

Pytanie 6. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach 

organizowanych przez LGR? 

Prawie 2/3 ankietowanych brało udział w spotkaniach informacyjnych bądź szkoleniach 

organizowanych przez LGR w związku z ogłaszanymi konkursami na nabór operacji do 

dofinansowania w ramach PO Ryby. 
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Ilustracja odpowiedzi na pytanie 6. 

 

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

Pytanie 7. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i ze spotkań informacyjnych, szkoleń? 

Osoby które nie brały udziału w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach wskazywały, ze 

głównym powodem były nie pasujące dla nich terminy i godziny organizowanych spotkań. 

Część nie miała takiej potrzeby. Do kilku respondentów nie dotarła informacja o takich 

spotkaniach, a jeden ankietowany uznał, że udział w tego typu spotkaniach jest stratą czasu. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 7. 

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI 
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Pytanie 8. Czy udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach był przydatny w 

ubieganiu się o pomoc finansową? 

Ponad 80 % spośród osób, które uczestniczyły w spotkaniach uznało, że uzyskana w trakcie 

szkoleń pomoc była przydatna w ubieganiu się o wsparcie programu PO Ryby. Tylko dla ok. 

5 % badanych udział w spotkaniach nie przyniósł korzyści. 

 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 8. 

  

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI , N=82 

 

 

Pytanie 9. Czy korzystał/a Pan/i z usług doradczych oferowanych przez LGR "Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie"? 

Ponad połowa badanych korzystała z usług doradczych świadczonych przez pracowników 

biura Lokalnej Grupy Rybackiej. 
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Ilustracja odpowiedzi na pytanie 9. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

Pytanie 10. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z usług doradczych? 

Respondenci którzy nie korzystali z usług doradczych w większości uznawali, że nie mieli 

takiej potrzeby, części z nich nie pasowały terminy świadczonych usług, a prawie ¼ badanych 

nie wiedziała, ze można skorzystać z doradztwa w sprawie przygotowania operacji do 

dofinansowania. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 10. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 
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Pytanie 11. Proszę dokonać oceny poniższych aspektów dotyczących usług doradczych. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 11. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

Około 60 % korzystających z usług doradczych bardzo dobrze i dobrze oceniło dostępność 

usług doradczych, zakres merytoryczny doradztwa oraz poziom wiedzy doradców. Pozostali 

respondenci uznali, ze poziom usług doradczych świadczonych przez pracowników biura 

LGR jest średni lub słaby.  

 

Pytanie 12. Czy usługi doradcze były pomocne w ubieganiu się o pomoc finansową? 

Dla ponad 70 % respondentów korzystających z usług doradczych okazały się one pomocne 

w ubieganiu się o wsparcie dla składanych operacji. Około 30% ankietowanych nie dostrzegło 

korzyści z uzyskanego doradztwa. 
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Ilustracja odpowiedzi na pytanie 12. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

Pytanie 13. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie biura LGR? 

Bardzo wysoką ocenę ankietowanych uzyskało funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Ponad 90 % badanych oceniło bardzo dobrze i dobrze pracę biura, a tylko 3,7 % 

złe i bardzo źle.  

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 13. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI 
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11.4.  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich. 

 

Pytanie 14. Czy zna Pan/i cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przyjętych 

przez LGR? 

 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 14. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI 

Ponad 80 % ankietowanych zna lub orientuje się jakie są cele Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. Ponad 8 % badanych nie zna 

celów LSROR. 

 

Pytanie nr 15. Czy Pana/i zdaniem cele ogólne i szczegółowe zaproponowane w LSROR są 

nadal aktualne? 

 

 

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Tak, znam je bardzo dobrze

Tak, trochę się w tym orientuje

Nie pamiętam czego dotyczą,ale kiedyś o
nich słyszałem/am

Nie znam celów LSROR

38,3% 

42,0% 

11,1% 

8,6% 

Czy zna Pan/i cele Lokalnej Strategii Rozwoju 
Obszarów Rybackich przyjętych przez LGR? 

 



Raport z badania ewaluacyjnego LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
 
 

121 | S t r o n a  
 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 15. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

Zdecydowana większość bo prawie 90 % ankietowanych uważa, że cele ogólne i szczegółowe 

LSROR są nadal aktualne i nie ma potrzeby ich zmiany. 

Pytanie 16. Czy zna Pan/i lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSROR? 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 16. 

 Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N =82 
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Na podobnym poziomie jak znajomość celów strategii kształtuje się wśród respondentów 

znajomość kryteriów wyboru operacji. 80 % badanych dobrze zna lub orientuje się jakie 

kryteria są stosowane przy ocenie operacji. 12,5 % nie zna kryteriów. 

Pytanie nr 17. Czy widzi Pan/i potrzebę wprowadzenia modyfikacji lokalnych kryteriów 

wyboru operacji? 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 17. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

1/3 respondentów, które znają lokalne kryteria wyboru uważa, że kryteria wyboru operacji 

wymagają zmian. 2/3 nie widzi takiej potrzeby.  

Pytanie 18. Jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone? 

Na pytanie otwarte jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone udzielono 10 

odpowiedzi.  

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 18 

– żeby rozszerzyć zakres kryteriów dla przedsiębiorców, 

– ograniczyć kryteria do minimum, 

– sprecyzować definicję kryterium partnerstwa w operacjach 

– wprowadzić preferencje dla osób młodych składających wnioski ze względu na duże 

bezrobocie w tej grupie wiekowej, 

– zwiększyć punktację dla podmiotów, które realizowały projekty współfinansowane z 

UE, 

– zwiększyć punktację za ochronę wód i środowiska, 

– nie dawać punktów za kompletność, 

– powrócić do przyznawania punktów za członkostwo w LGR. 
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11.5. Proces oceny wniosków 

 

Pytanie 19. Jak Pan/i ocenia proces oceny wniosku przez Komitet LGR? 

Ponad 70 % badanych bardzo dobrze i dobrze ocenia pracę Komitetu LGR. Tylko niecałe 9 % 

uważa, że komitet pracuje źle. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 19. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

 

Pytanie 20. Czy czuje się Pan/i odpowiednio informowany/a o przebiegu i wynikach oceny 
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Ilustracja odpowiedzi na pytanie 20. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

Pytanie 21. Jak ocenia Pan/i zakres zadań powierzonych LGR w zakresie wyboru 

wniosków? 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 21. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 
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kompetencje LGR są zbyt małe, a 7,3 % ankietowanych twierdzi, że LGR ma zbyt duży 

zakres zadań.  

Pytanie 22. Jeżeli zakres zadań LGR dotyczący wyboru wniosków jest za mały to jakie 

zadania powinna otrzymać? 

Po 19,1 % wskazań respondentów otrzymały zadania w zakresie promocji, informacji i 

naboru wniosków oraz podpisywanie umów z beneficjentami. Nieznacznie mniej (17 %) 

badanych powierzyłoby LGR monitorowanie i rozliczanie wdrażania projektów, 16 % 

ankietowanych uważa, że LGR powinna dokonywać oceny zgodności z lokalnymi kryteriami, 

14,9 % ocenę formalną wniosków, a 12,8 % ocenę zgodności z LSROR. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 22. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 
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sejneńskiej kolejki turystycznej, Wigierski Park Narodowy Rozwój infrastruktury 

turystycznej i komunikacyjnej wokół jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy, Targi 

turystyczno-wędkarskie EXPO w Sejnach, Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i 

kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w 

miejscowości Becejły, Samochody strażackie dla OSP Wiżajny, OSP Przerośl, OSP Filipów, 

Budowa plaży gminnej w Filipowie, Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez 

przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży 

gminnej nad jeziorem Krzywe, Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, Zawody wędkarskie, Gospodarstwo rybackie 

"Falko", Wóz strażacki dla OSP Przerośl, Bulwary Augustów, Plaża Błaskowizna, Budowa 

zbiorników retencyjnych, Projekty obejmujące prowadzenie agroturystyki, Zagospodarowanie 

terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Hołny Majera, Kościół w Jeleniewie, Modernizacja 

APK, Park linowy w Udziejku. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 23. 

 

Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

Pytanie 24. Czy brał/a Pan/i udział lub słyszał/a o wydarzeniach organizowanych przez 
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wskazywali też na inicjatywy nie wymienione z nazwy w badaniu. Np. zawody wędkarskie o 

puchar Prezesa LGR, Jedź rowerem z LGR-em, Kuchnia pachnąca tradycją. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 24. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 

11.7.  Informacja o respondentach badania ankietowego 
 

Ponad 43 % ankietowanych reprezentuje sektor publiczny, 40 % sektor gospodarczy. Tylko 

15 % respondentów utożsamiało się z sektorem społecznym. 

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 25. 
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W badaniu wzięło udział najwięcej przedsiębiorców (ponad 1/3 ankietowanych) oraz 

przedstawicieli samorządów terytorialnych (28 %). Reprezentowane były wszystkie rodzaje 

podmiotów, które potencjalnie mogą być beneficjentami programu PO Ryby.  

Ilustracja odpowiedzi na pytanie 26. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 
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Ilustracja odpowiedzi na pytanie 27. 

 
Źródło: Badanie ankietowe metodą CAWI, N=82 
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– niewykorzystania dużej ilości środków. 

16. Proszę opowiedzieć o działaniach jakie podejmuje LGR by zagwarantować jakość i 

efektywność wdrażania LSROR.  

Wszyscy rozmówcy są zorientowani co robi LGR – podkreślano min.; 

– dużą ilość i różnorodność podejmowanych inicjatyw zarówno w zakresie promocji jak 

i aktywizacji potencjalnych beneficjentów, 

–  wskazywano na organizowane konkursy, działalność badawczą, promocja terenu  

poprzez imprezy, targi, wystawy, media, kontakty międzynarodowe, doradztwo, 

szkolenia, punkty informacyjne.  

Jedna osoba (pracownik biura LGR) wskazała na; 

– słabą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. 

17. Czy i w jakim zakresie LGR prowadzi monitoring wdrażania LSROR? Czy wyniki 

monitoringu przedstawiane są członkom i organom LGR?  

Badane osoby wskazały głównie trzy narzędzia monitorowania wykorzystywane w pracy 

LGR; 

– Biuro otrzymuje, zbiera i przetwarza informacje z UM WP o realizacji projektów, 

podpisanych umowach oraz wydatkowanych środkach, udostępnia te dane Zarządowi 

LGR i Walnemu Zebraniu Członków LGR, 

– Udział pracowników i członków zarządu LGR w przedsięwzięciach 

współfinansowanych przez LGR oraz uroczystościach przekazania do użytku, 

uruchomienia inwestycji i zakupów dokonanych przy wsparciu programu PO Ryby, 

– Bezpośrednie kontakty z wnioskodawcami. 

 

18. Czy i w jakim zakresie LGR prowadzi kontrolę finansową wdrażania LSROR? Czy 

wyniki kontroli finansowej przedstawiane są członkom i organom LGR?  

Badane osoby potwierdziły zgodnie, że 

– LGR nie posiada narzędzi uprawniających do kontroli realizacji projektów.  

– Wspomniano o kontroli wewnętrznej prowadzonej przez księgowość, ale ona nie 

obejmuje wszystkich działań służących realizacji celów strategii 

19. Jak pan/i ocenia efektywność pracy biura pod kątem wdrażania Strategii? 

Wszystkie osoby dobrze i bardzo dobrze oceniły pracę biura LGR. Pozytywne przy tym jest, 

że wyższe noty wystawili ankietowani niezatrudnieni w biurze. 

 

20. Jakie są Pana/i propozycje zmian w zakresie zatrudnienia lub organizacji pracy, które 

mogą się przyczynić do bardziej efektywnego działania struktur LGR?  

6 osób nie miało uwag, 2 osoby ankietowane wniosły propozycje:  

– 1 osoba proponuje przeanalizować zasadność utworzenia punktów informacyjnych w 

terenie,  

– jedna  osoba zwróciła uwagę na przyszłą konieczność rozszerzenia zespołu ds. 

projektów,  
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21. Czy ma Pana/i jeszcze inne propozycje zmian, które powinno podjąć LGR tak by proces 

wdrażania LSR był jak najbardziej efektywny i skuteczny?  

Rozmówcy zaproponowali kilka usprawnień mogących pozytywnie wpłynąć na 

skuteczność wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Min. 

zaproponowano; 

– szkolenia i weryfikację członków Komitetu,                     

– wnioski powinny być rozpatrywane anonimowo - metryczki wniosków powinny być 

ukryte,                                                                           

– karta oceny powinna wykluczać możliwość przyznawania środków niezgodnie z celami 

LSROR,                           

– powinno się przedstawiać do publicznej wiadomości wyniki monitoringu 

przestrzennego - wykorzystanie środków przez gminy członkowskie 

 

22. Czy ma Pan/i propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich? Np. 

czy i w jaki sposób powinny zostać zmienione jej cele?  

Respondenci zgłosili kilka propozycji zmian w LSROR. Dotyczyły one przede wszystkim 

kierunków i celów wykorzystania środków na realizację strategii. Zaproponowano; 

– Zmianę struktury wykorzystania środków, za dużo idzie na turystykę, należy zmienić 

preferencje, 

– Dokładniej i precyzyjniej określić cele i działania, 

– Zmianę celu I.I strategii ze względu na niemożliwość wykorzystania środków w 

dyspozycji LGR na wsparcie rybactwa, 

– Zastosowanie metody smart przy określaniu celów, 

– Oddzielenie działań promocyjnych od edukacyjnych. 

Część badanych uważała, że nie należy już wprowadzać zmian w strategii w związku z tym, 

że kończy się już jej wdrażanie w bieżącym okresie programowania. 

 

13. Podsumowanie badań ewaluacyjnych 

13.1. Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – 

Augustowskie” 

Z przeprowadzonej ewaluacji wyłania się pozytywny obraz funkcjonowania Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Ankietowani wysoko ocenili działania podejmowane przez LGR w ramach 

procedury naboru wniosków. Pozytywne oceny zebrały metody dotarcia z informacją do 

potencjalnych beneficjentów, dobrze odbierane jest funkcjonowanie strony internetowej 

grupy, beneficjenci zadowoleni są z rezultatów szkoleń, spotkań informacyjnych i doradztwa 

związanego z przygotowaniem i składaniem operacji do dofinansowania. Potwierdzeniem 

dobrej pracy informacyjnej i szkoleniowej jest bardzo duża ilość składanych wniosków 

poszczególnych konkursach.  

Bardzo wysoką ocenę respondenci przyznali za funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy 

Rybackiej. Również działania promocyjne sprawiły, że wydarzenia organizowane przez LGR 

są rozpoznawalne przez mieszkańców obszaru Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego, a 

informacja o realizowanych za pośrednictwem LGR projektach dość powszechna. 
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Pozytywnie oceniono również proces oceny wniosków realizowany przez Komitet.  

Rekomendacje: 

7) Kontynuowanie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania 

LGR i jego biura.  

8) Szersze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientami LGR i 

mieszkańcami obszaru LSROR (newsletter, twister, youtube). 

9) Obsadzenie wakującego stanowiska Kierownika Działu Projektów. 

10) Większą koncentrację środków na wybranych działaniach promocyjnych i 

aktywizujących w celu wzmocnienia pozytywnego wizerunku LGR w świadomości 

otoczenia. 

11) Większe wykorzystanie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez członków organów 

LGR i pracowników biura. 

12) Wprowadzenie do procedury oceny operacji zasady anonimowości wnioskodawcy dla 

oceniającego. Może to pozytywnie wpłynąć na poprawę obiektywności w ocenie 

wniosków. 

13.2.  Ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze 

Suwalsko – Augustowskie” 

Badanie ewaluacyjne wykazało, że proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru 

Rybackiego przebiega prawidłowo i zgodnie z założeniami. Ankietowani pozytywnie ocenili 

przyjęte w strategii cele ogólne i szczegółowe oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Również 

przegląd wskaźników osiągnięcia celów LSROR potwierdza zgodność podejmowanych 

działań z celami strategii. Dla kilku celów niestety osiągnięcie wskaźników jest zagrożone. 

Również doprecyzowania lub wymiany wymagają niektóre kryteria wyboru operacji. 

Rekomendacje: 

 

4) Koncentracja na promocji projektów, które przyczynią się do osiągnięcia zagrożonych 

wskaźników. 

5) Przegląd lokalnych kryteriów wyboru operacji. Dokonanie korekt zgodnie z wynikami 

ewaluacji. 

6) Zmiana celu I.1 LSROR w związku z trudnościami w jego osiągnięciu przy użyciu 

wsparcia z PO Ryby. 
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14. Wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej UE 

2014 -2020. 

Przyszłość Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” uzależniona 

jest z jedne strony od ostatecznego kształtu regulacji prawnych rozstrzygających o potrzebie i 

możliwości funkcjonowania tego typu podmiotów w przyszłym okresie programowania UE, a 

z drugiej strony od aktywności i determinacji samej LGr aby skutecznie odnaleźć swoje 

miejsce w nowych realiach prawnych, organizacyjnych i finansowych określonych przez 

regulacje UE. Zgodnie z założeniami umowy partnerstwa pomiędzy UE i Polską jednym z 

nowych instrumentów jaki ma być wdrażany w naszym kraju w okresie 2014 – 2020 jest 

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną  (Community Led Local Development). 

Zakłada on, że rozwojem lokalnym będą kierowały Lokalne Grupy Działania.. 

1. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną to instrument, który został zdefiniowany w 

art. 28-31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020 

(KOM/2011/0615). 

 

2. Główne zasady CLLD to: 

a) Koncentracja interwencji na konkretnych obszarach o zasięgu 

lokalnym/subregionalnym, 

b) Zarządzanie instrumentem przez lokalne grupy działania reprezentujące społeczność 

lokalną w ramach sektora publicznego, sektora społecznego, sektora gospodarczego i 

prywatnego 

c) Wdrażanie instrumentu na podstawie strategii rozwoju lokalnego, 

d) Zaplanowanie w celu rozwiązania konkretnych lokalnych problemów, przy 

wykorzystaniu lokalnego potencjału i zasobów przy udziale inicjatyw o charakterze 

innowacyjnym oraz współpracy z otoczeniem, 

e) Wykorzystanie doświadczeń funkcjonowania inicjatywy LEADER (PROW) , 

URBAN (EFRR), EQUAL (EFS), oraz Lokalnych Grup Rybackich (PO RYBY) w 

okresie programowania 2007-2013, 

 

3. Potencjalne obszary aktywności CLLD: 

a) Rozwój obszarów wiejskich i miejskich, w tym zależnych od rybactwa, 

b) Budowanie kapitału społecznego poprzez organizowanie i wspieranie współpracy 

różnych grup społecznych, środowisk zagrożonych wykluczeniem, mieszkańców 

obszarów wiejskich i miejskich, 

c) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności mikro- i małych 

przedsiębiorstw, promocja produktów i usług lokalnych, kreowanie i utrwalanie więzi 

lokalnych pomiędzy producentami, siecią handlu i usług i klientami, różnicowanie 

działalności gospodarczej, 

d) Wspieranie inwestycji podmiotów sektora gospodarczego, 
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e) Inicjowanie i wspieranie lokalnych projektów infrastrukturalnych w obszarze usług 

publicznych, turystyki, komunikacji, ochrony środowiska, oszczędności i poprawy 

efektywności zużycia energii, zdrowia, kultury, edukacji, sportu, 

f) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 

g) Edukacja społeczności lokalnych (programy rozwojowe przedszkoli i szkół, 

kształcenie dorosłych, podnoszenie kwalificji, nabywanie nowych umiejętności, 

kultura, ochrona środowiska, aktywność umysłowa i fizyczna, aktywne i zdrowe 

starzenie się, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu), 

h) Aktywizowanie i przywracanie bezrobotnych na lokalny rynek pracy, 

i) Pomoc i opieka nad grupami zagrożonymi wykluczeniem, organizacja przedsięwzięć z 

obszaru telemedycyny i teleopieki, 

j) Podejmowanie inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej. 

 

4. Obszar działania LGD:  

Określenie minimalnych i maksymalnych progów liczby ludności zamieszkującej obszar 

objęty wdrażaniem jednej strategii rozwoju na poziomie 30 – 150 tys. mieszkańców. Ma to 

zapewnić z jednej strony właściwy potencjał administracyjny do zarządzania wdrażaniem 

programu a z drugiej utrzymać lokalny/subregionalny charakter i zasięg strategii. 

Konsekwencją określenia progów na takim poziomie będzie łączenie dotychczas 

funkcjonujących LGD/LGR lub tworzenie nowych podmiotów. 

5. Źródła finansowania CLLD:  

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną powinien być finansowany ze wszystkich 

funduszy strukturalnych UE w ramach zintegrowanej wielofunduszowej strategii rozwoju 

lokalnego, przy uwzględnieniu specyfiki kierunków i obszarów wydatkowania środków w 

obrębie poszczególnych funduszy.  

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

 Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 

 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (EFRROW), 

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), 

 

6. Zalety zintegrowanej strategii rozwoju lokalnego finansowanej z wielu funduszy 

a) Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszaru całego województwa 

poprzez dedykowanie środków na obszary działania poszczególnych LGD/LGR 

według jednolitych kryteriów, 

b) Szerszy zakres merytoryczny realizowanej strategii rozwoju lokalnego i skala 

interwencji, 

c) Większy budżet przeznaczony na dany obszar działania LGD/LGR, 
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d) Zwiększone o 10% współfinansowanie projektów z funduszy europejskich 

realizowanych w ramach LCCD w stosunku do poziomu współfinansowania dla 

projektów realizowanych w ramach odrębnych funduszy, 

e) Możliwość łączenia działań finansowanych z różnych funduszy w ramach 

planowanych przedsięwzięć (np. realizacja inwestycji, szkolenie pracowników, 

realizacja działań merytorycznych podmiotu), 

f) Uniknięcie dublowania działań finansowanych z różnych funduszy na tym samym 

obszarze, bardziej precyzyjne dedykowanie wsparcia, demarkacja, 

g) Ograniczenie ryzyka małej efektywności pomocy poprzez integrację działań o różnym 

charakterze, finansowanych z różnych funduszy, 

h) Wzmocnienie instytucjonalne LGD. 

 

7. Ujęcie CLLD w programach operacyjnych w okresie 2014-2020: 

a) Program Operacyjny Obszarów Wiejskich – Oś VI. Leader 

b) Program Operacyjny Obszarów Zależnych od Rybactwa – Oś IV 

c) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Województwa Podlaskiego – jedna oś 

priorytetowa współfinansowana z EFRR i EFS 

d) Funduszem wiodącym, z którego będzie finansowane zarządzanie (administrowanie) 

CLLD powinien być EFRROW. 

 

8. Wdrażanie CLLD – Zakres zadań LGD/LGR 

Podmioty wdrażające lokalną strategię rozwoju powinny ponosić całą odpowiedzialność za 

osiągnięcie celów strategii. Można to osiągnąć gdy będą wyposażone w kompetencje do 

realizacji zadań związanych z naborem, wyborem, monitorowaniem, kontrolą i rozliczaniem 

projektów. W zasadzie można podmiotowi wdrażającemu przypisać wszystkie zadania, które 

spoczywają na tzw. Instytucjach Pośredniczących. Oczywiście będzie to w praktyce 

niemożliwe, ale projekty programów operacyjnych zawierają rekomendacje co do przyszłego 

zakresu zadań LGD. 

W szczególności zadania te powinny obejmować: 

a) Programowanie 

– Opracowanie zintegrowanej i wielofunduszowej strategii rozwoju lokalnego, 

– Wszystkie procedury naboru, wyboru i wdrażania projektów powinny być 

ujednolicone dla wszystkich LGD i opracowane przez Instytucję Zarządzającą. 

b) Promocja i edukacja 

– Promocja programu, 

– Szkolenia potencjalnych beneficjentów i pomoc w przygotowaniu projektów 

(Lepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie tych zadań ośrodkom edukacyjnym 

obsługującym wszystkie dostępne w regionie fundusze – rozwój struktur 

dzisiejszych ROEFS na poziomie subregionalnym) 

c) Nabór projektów 
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– Zaproszenie do składania wniosków, 

– Przyjmowanie wniosków 

d) Wybór wniosków 

– Ocena formalna 

– Ocena merytoryczna 

– Ocena strategiczna 

9. Wyzwania i rekomendacje dla LGR 

a) Przekształcenie LGR w Lokalną Grupę Działania, 

b) Przekonanie samorządów lokalnych wchodzących w skład LGR aby złożyły akces do 

uczestnictwa w LGD w przyszłym okresie programowania 2014 – 2020,  

c) Przekonanie pozostałych samorządów z obszaru powiatów suwalskiego, 

augustowskiego i sejneńskiego, które jeszcze nie należą do LGR do przystąpienia do 

przekształconej LGD  

d) Objęcie obszarem LGD co najmniej 100 – 120 tys. populacji Pojezierza Suwalsko – 

Augustowskiego, 

e) Lobbing za włączeniem RLKS do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. 

f) Podjęcie przygotowań do zbierania danych do przyszłej Lokalnej Strategii Obszaru, 

g) Porozumienie z LGD z obszaru Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego w sprawie 

wykorzystania dorobku i potencjału kadrowego i organizacyjnego grup w organizacji 

i funkcjonowaniu przyszłego LGD 

h) Uzgodnienie nowej nazwy LGD odzwierciedlającej zasięg terytorialny i tożsamość 

obszarów objętych nową lokalną strategią rozwoju. 
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Załączniki: 

15. Ankieta dla beneficjentów 

Narzędzia badawcze do ewaluacji LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 
1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”? 

(możliwość wskazania kilku odpowiedzi)  

Prasa lokalna i regionalna 

Radio  

TV regionalna  

Strona internetowa LGR Pojezierze Suwalsko - Augustowskie 

Spotkania z przedstawicielami LGR w gminach 

Rodzina, znajomi  

Inne jakie?................  

 2. W jaki sposób w przyszłości chciałby/aby pan/i być informowany/a o nadchodzących 

naborach?  

Prasa lokalna  

Radio  

TV regionalna  

Strona internetowa LGR Pojezierze Suwalsko - Augustowskie 

Strony internetowe gmin należących do LGR  

Spotkania z przedstawicielami LGR w gminach 

Rodzina, znajomi  

Inne jakie?................  

 3. Czy termin publikacji ogłoszeń dotyczący możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem 

LGR był odpowiedni w stosunku do terminu naboru?  

Odpowiedni 

Za długi 

Za krótki 

Trudno powiedzieć  

Jaki Pana/Pani zdaniem powinien być czas pomiędzy ogłoszeniem a terminem naboru? 

…………………….. 

 4. Jak często korzysta Pan/i ze strony internetowej LGR?  

Bardzo często  

Często  

Sporadycznie  

Korzystałem/łam z niej tylko raz  

Nigdy z niej nie korzystałem/łam → przejście do pytania 6  

 5. Proszę ocenić poniższe aspekty strony internetowej LGR:  
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Szata graficzna  

Łatwość wyszukiwania informacji  

Aktualność informacji  

 6. Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach organizowanych przez 

LGR?  

Tak → przejście do pytania 8  

Nie → przejście do pytania 7  

 7. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i ze spotkań informacyjnych, szkoleń? → przejście do 

pytania 9  

Nie wiedziałem/am o takiej możliwości  

Terminy/godziny były dla mnie nieodpowiednie  

Nie miałem/am takiej potrzeby  

Z innej przyczyny, jakiej? ………………………………  

 8. Czy udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach był pomocny w ubieganiu się o 

pomoc finansową?  

Zdecydowanie tak  

Raczej tak  

Raczej nie  

Zdecydowanie nie  

Trudno powiedzieć  

 9. Czy korzystał/a Pan/i z usług doradczych oferowanych przez LGR?  

Tak → przejście do pytania 11  

Nie → przejście do pytania 10  

 10. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z usług doradczych? → przejście do pytania 13  

Nie wiedziałem/am o takiej możliwości  

Terminy/godziny były dla mnie nieodpowiednie  

Nie miałem/am takiej potrzeby  

Z innej przyczyny, jakiej? ………………………………  

 11. Proszę dokonać oceny poniższych aspektów dotyczących usług doradczych  

  

Dostępność usług doradczych  

Zakres merytoryczny  

Poziom wiedzy doradców  

 12. Czy usługi doradcze były pomocne w ubieganiu się o pomoc finansową?  

Zdecydowanie tak  

Raczej tak  

Raczej nie  
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Zdecydowanie nie  

Trudno powiedzieć  

 13. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie biura LGR?  

Bardzo dobrze  

Dobrze  

Przeciętnie  

Źle  

Bardzo źle  

 14. Czy zna Pan/i cele Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przyjętej przez 

LGR?  

Tak, znam je bardzo dobrze → przejście do pytania 15  

Tak, trochę się w tym orientuję → przejście do pytania 15  

Nie pamiętam czego dotyczą, ale kiedyś o nich słyszałem/am → przejście do pytania 16  

Nie znam celów LSROR → przejście do pytania 16  

 15. Czy Pana/i zdaniem cele ogólne i szczegółowe zaproponowane w LSROR są nadal 

aktualne?  

Zdecydowanie tak  

Raczej tak  

Raczej nie  

Zdecydowanie nie  

Trudno powiedzieć  

 16. Czy zna Pan/i lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSROR?  

Tak, znam je bardzo dobrze → przejście do pytania 17  

Tak, trochę się w tym orientuję → przejście do pytania 17  

Nie pamiętam czego dotyczą, ale kiedyś o nich słyszałem/am → przejście do pytania 19  

Nie znam → przejście do pytania 19  

 17. Czy widzi Pan/i potrzebę wprowadzenia modyfikacji lokalnych kryteriów wyboru 

operacji?  

Tak  

Nie  

 18. Jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone?  

…………………………………………………………………………………………………

……  

 19. Jak Pan/i ocenia proces oceny wniosku przez Komitet LGR?  

Bardzo dobrze  

Dobrze  

Średnio  

Źle  

Bardzo źle  
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20. Czy czuje się Pan/i odpowiednio informowany/a o przebiegu i wynikach oceny 

wniosków?  

Zdecydowanie tak  

Raczej tak  

Raczej nie  

Zdecydowanie nie  

Trudno powiedzieć  

 21. Jak ocenia Pan/i zakres zadań powierzonych LGR w zakresie wyboru wniosków? 

Za małe 

Odpowiednie 

Za duże 

 22. Jeżeli zakres zadań LGR jest za mały to jakie zadania powinna otrzymać? 

Promocja, informacja i nabór wniosków 

Ocena formalna wniosków 

Ocena zgodności wniosków ze strategią LSROR 

Ocena zgodności wniosków z lokalnymi kryteriami 

Podpisanie umów z beneficjentami na realizację projektów 

Monitorowanie i rozliczanie wdrażanych projektów 

Inne ………………………………………………………………….. (jakie?) 

 23. Czy zna Pan/i przykłady projektów zrealizowanych przy wsparciu finansowym PO 

Ryby? 

Tak. Proszę podać przykład ………………………………….. 

Nie. 

 24. Czy brał/a Pan/i udział lub słyszała o wydarzeniach organizowanych przez LGR? 

Święto Siei 

Dzień Rybaka 

Sprzątanie brzegów jezior i rzek 

Świąteczny Karp 

Zawody Wędkarskie 

Targi Turystyczno-Wędkarskie w Sejnach 

Inne (proszę wpisać jakie?)…………………………. 

 

 Metryka  

1. Płeć:  

Kobieta  

Mężczyzna  

 2. Wiek:  

25 i mniej 

26-45 lat  

46-65 lat  

powyżej 65 lat   
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 3. Do jakiego sektora Pan/i należy? / Do jakiego sektora należy podmiot który Pan/i 

reprezentuje?  

Publiczny  

Społeczny  

Gospodarczy  

 4. Jakiego rodzaju podmiot Pan/i reprezentuje?  

Jednostka samorządu terytorialnego (JST)  

Jednostka organizacyjna JST  

Organizacja pozarządowa (NGO)  

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą  

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną  

Przedsiębiorca będący osobą prawną  

Inny, jaki?...............................  

 5. Jakiego rodzaju działalność Pan/i prowadzi? Jakiego rodzaju działalność prowadzi 

podmiot, który Pan/i reprezentuje?  

Gastronomia  

Kulturalna  

Pomoc społeczna  

Przetwórstwo ryb  

Rozwój lokalny  

Rybołówstwo/rybactwo  

Samorządowa  

Sport i rekreacja  

Turystyka  

Usługi dla ludności  

Inna, jaka?..........................  
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16. Scenariusz wywiadu z pracownikami biura i przedstawicielami organów 

LGR 
1. Czy pana/i zdaniem zakres dotychczas osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych 

LSROR jest zadawalający? Swoją odpowiedź proszę uzasadnić.  

 

2. Proszę opowiedzieć o działaniach jakie podejmuje LGR by zagwarantować jakość i 

efektywność wdrażania LSROR.  

 

3. Czy i w jakim zakresie LGR prowadzi monitoring wdrażania LSROR? Czy wyniki 

monitoringu przedstawiane są członkom i organom LGR?  

 

4. Czy i w jakim zakresie LGR prowadzi kontrolę finansową wdrażania LSROR? Czy wyniki 

kontroli finansowej przedstawiane są członkom i organom LGR?  

 

5. Jak pan/i ocenia efektywność pracy biura pod kątem wdrażania Strategii.  

 

6. Jakie są Pana/i propozycje zmian w zakresie zatrudnienia lub organizacji pracy, które mogą 

się przyczynić do bardziej efektywnego działania struktur LGR?  

 

7. Czy ma Pana/i jeszcze inne propozycje zmian, które powinno podjąć LGR tak by proces 

wdrażania LSR był jak najbardziej efektywny i skuteczny?  

 

8. Czy ma Pan/i propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich? Np. 

czy i w jaki sposób powinny zostać zmienione jej cele?  

 

Metryka  

1. Płeć:   

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

2. Wiek:   

a) 26-45 lat  

b) 46-65 lat  

c) powyżej 65 lat  

3. Jaką funkcję pełni Pan/i w LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie?  

a) członek Zarządu LGR  

b) członek Komisji Rewizyjnej  

c) członek Komitetu  

d) pracownik biura  

e) inna, jaka?...............  
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