
Warsztat refleksyjny  
21-22.02.2020 r. 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
„Mazurskie Morze” w ujęciu finansowym 

stan na 31.12.2019  

wg podpisanych umów o przyznaniu pomocy 



Środki PROW 2014-2020 



Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zaplanowana 

w LSR 

Kwota 

podpisanych 

umów 

% 

wykonania 

kwoty 

Uwagi 

1 

1.2.1 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej w branży 

opartej o przetwarzanie lokalnych 

produktów rolnych – podejmowanie dz. 

gosp. 

0,00 0,00 0,00 

Nabór nr 5/2019 – nie było 

wniosków, nabór 1/2020 – nie 

było wniosków. Zaplanowany 

wskaźnik to 2 operacje  

2 

1.2.1 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej w branży 

opartej o przetwarzanie lokalnych 

produktów rolnych – rozwijanie dz. gosp. 

350 000,00 350 000,00 100,00 
2 umowy realizują wskaźnik 2 

operacji (100%) 

3 

1.2.1 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej w branży 

opartej o przetwarzanie lokalnych 

produktów rolnych – inkubatory 

900 000,00 0,00 0,00 

W naborze 2/2020 wpłynął 1 

wniosek na kwotę 475 

000,00zł 

4 

1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności 

gospodarczej mikro i małych 

przedsiębiorstw - podejmowanie dz. 

gospodarczej 

800 000,00 700 000,00 87,50 

Podpisanych 10 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 12 

operacji (83,33%) 



Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zaplanowana 

w LSR 

Kwota 

podpisanych 

umów 

% 

wykonania 

kwoty 

Uwagi 

5 

1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności 

gospodarczej mikro i małych 

przedsiębiorstw - rozwijanie dz. 

gospodarczej 

2.300.000,00 1 756 293,00 76,36 

Podpisanych 8 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 14 

operacji (57,14%) 

Na kwotę 543 707,00 ogłoszono 

nabór 1/2020 

6 

1.2.5 Rozwój współpracy podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w 

celu rozwoju rynku zbytu produktów i usług 

lokalnych 

200 000,00 94 268,00 47,13 

Podpisana 1 umowa. Planowany 

wskaźnik to 2 operacje 

(50,00%). Kwota 105 732,00 

skierowana do naboru 2/2020 i 

potem 10/2020 

7 

2.2.1 Inicjatywy przyczyniające się do 

nabycia przez mieszkańców wiedzy o 

środowisku i zwiększenia ich świadomości 

ekologicznej np. szkolenia, warsztaty, 

pokazy, konkursy, doświadczenia, 

seminaria, wyprawy badawcze 

200 000,00 170 284,00 85,14 

Podpisanych 7 umów. 

Planowany wskaźnik to  10 

operacji  (70,00%) 

Kwota pozostała to  29 716,00 

8 

3.1.1 Budowa lub przebudowa dróg 

gminnych/powiatowych w celu połączenia 

obiektów użyteczności publicznej z siecią 

dróg publicznych, dla skrócenia 

dystansu/czasu dotarcia do tych obiektów 

900.000,00 868 555,73 96,50 

Podpisanych 5 umów realizuje 

wskaźnik 5 operacji (100%)        

Kwota pozostała to 31 444,27 



Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zaplanowan

a w LSR 

Kwota 

podpisanych 

umów 

% 

wykonani

a kwoty 

Uwagi 

9 

3.2.2 Wsparcie podejmowanych działań 

wspólnych dla tworzenia, rozwoju i 

promocji atrakcji turystycznych i innych 

lokalnych produktów i usług w ramach 

partnerstw terytorialnych lub 

branżowych 

610 000,00 

granty          

475 000,00  

pr. wsp. 

118 439,00 

granty                

32 770,60        

pr. wsp. 

19,41 

granty             

6,90          

pr. wsp. 

Podpisanych 7 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 16 

operacji  (43,75%) 

10 

3.2.3 Promowanie zachowania i 

upowszechniania dziedzictwa lokalnego 

np. poprzez tworzenie wiosek 

tematycznych, odtwarzanie ginących 

zawodów, organizacje wydarzeń 

promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-

rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych 

500.000,00 

granty 
136.942,68 27,38 

Podpisanych 9 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 19 

operacji (47,37%) 

11 

3.3.2 Budowa, przebudowa 

ogólnodostępnej (niekomercyjnej) 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej, np. przystanie, porty, 

zewnętrzne siłownie, place zabaw, ścieżki 

rowerowe (piesze, konne, narciarskie), 

muzea, ośrodki kultury, amfiteatry, 

świetlice, grillownie, wiaty, itp 

2.174.000,0

0 
1 726 263,28 79,40 

Podpisanych 14 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 16 

operacji (87,50%) 



PODSUMOWANIE 
Kwota z umów 

wliczna do limitu 

% 
wykonania 

Razem udzielone wsparcie na realizację operacji w ramach LSR - 
PROW - TYLKO 19.2                                              

(kwota zaplanowana w LSR - 9 500 000,00) 
6592206,05 69,39 

w tym na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR                                                                     
(kwota zaplanowana w LSR - 4 750 000,00) 

3205492,00 67,48 



Środki PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 



Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zaplanowan

a w LSR 

Kwota 

podpisanych 

umów 

% 

wykonani

a kwoty 

Uwagi 

1 

1.1.1 Budowa lub rozbudowa 

infrastruktury, wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt i technologie 

związane z łańcuchem dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury - rozwijanie istniejącego 

przedsiębiorstwa 

938 950,00 374 656,00 39,83 

Podpisanych 7 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 11 

operacji (63,63%) Kwota 564 

294,00 skierowana do naboru 

6/2020 

2 

1.1.1 Budowa lub rozbudowa 

infrastruktury, wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt i technologie 

związane z łańcuchem dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury – podejmowanie dz. gosp. 

100 000,00 0,00 0,00 

Nabór 6/2019 – brak wniosków, 

nabór 6/2020 – brak wniosków. 

Zaplanowany wskaźnik to 1 

operacja 

3 

1.1.2 Inwestycje w zakładanie przez 

młodych ludzi przedsiębiorstw opartych 

na jednym lub kilku etapach łańcucha 

dostaw produktów sektora rybołówstwa 

i akwakultury 

150 000,00 0,00 0,00 

Nabór 6/2019 – brak wniosków, 

nabór 6/2020 – brak wniosków. 

Zaplanowany wskaźnik to 3 

operacje 

4 

1.2.2 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru - rozwijanie istniejącego 

przedsiębiorstwa 

650 000,00 602 039,00 92,62 

Podpisanych 6 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 6 

operacji (100%).        Kwota 

pozostała to 47 961,00 



Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zaplanowan

a w LSR 

Kwota 

podpisanych 

umów 

% 

wykonani

a kwoty 

Uwagi 

5 

1.2.2 Podejmowanie lub rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru – podejmowanie dz. gosp. 

200 000,00 0,00 0,00 

W naborze 7/2020 złożono 2 

wnioski. Zaplanowany wskaźnik 

to 3 operacje. 

6 

1.2.3 Wprowadzanie na rynek nowych, 

lub rozwój istniejących usług lub 

produktów umożliwiających 

dywersyfikację działalności sektora 

rybackiego i nie związanych z 

podstawową działalnością rybacką - 

rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa 

1 200 

000,00 
300.000,00 25,00 

Podpisane 2 umowy. 

Zaplanowany wskaźnik to 9 

operacji (22,22%).  Kwota 900 

000,00 skierowana do naboru 

7/2020 

7 

2.1.1  Działania na rzecz ochrony 

bioróżnorodności lub renaturyzacja 

zbiorników wodnych i terenów 

przyległych zniszczonych w wyniku 

eutrofizacji, działania polegające na 

walce z kłusownictwem … 

920 000,00 532.395,00 57,87 

Podpisanych 8 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 23 

operacje (34,78%) 

8 

3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, 

informacyjne przyczyniające się do 

zachowania, lub upowszechniania 

rybackiego dziedzictwa kulturowego, w 

tym rybackich kulinariów 

500 000,00 244.302,00 48,86 

Podpisanych 6 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 11 

operacji (54,54%). Kwota 255 

698,00 skierowana do naboru 

9/2020 



Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zaplanowan

a w LSR 

Kwota 

podpisanych 

umów 

% 

wykonani

a kwoty 

Uwagi 

9 

3.2.5 Podniesienie wiedzy i umiejętności 

osób z sektora rybackiego, wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk 

60.000,00 - 

nabory, 

44.100,00 - 

proj. wsp. 

12.190,00 - 

op. własna,                   

36.882,00 

proj. wsp. 

20,31  

nabory   

83,63   

proj. wsp. 

Podpisane 2 umowy. 

Zaplanowany wskaźnik to 2 

operacje (100%). 

10 

3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych 

miejsc tradycji i historii, w tym historii 

rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji 

istniejącej ogólnodostępnej 

infrastruktury w tym zakresie 

375.900,00 

nabory 

400.000,00 

proj. wsp. 

375.872,00 

– nabory         

0,00           

proj. wsp. 

100,00   

nabory 

0,00     

proj. wsp. 

Podpisane 4 umowy. 

Zaplanowany wskaźnik to 4 

operacje (100%). 

 

11 

3.3.3  inwestycje w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną 

historycznie lub terytorialnie związaną z 

działalnością rybacką 

3.070.102,0

0 

2 155 

405,00 

914 

697,00 

Podpisanych 19 umów. 

Zaplanowany wskaźnik to 23 

operacje (82,61%). 



PODSUMOWANIE 
Kwota z umów 

wliczna do 
limitu 

% wykonania 

Razem udzielone wsparcie na realizację operacji w ramach LSR 
- PORYBY - TYLKO 19.2                                                                                       

(kwota zaplanowana w LSR - 8 437 900,00) 
4 855 745,00 64,94 

w tym na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR                                                                     
(kwota zaplanowana w LSR - 4 218 950,00) 

1 809 090,00 42,88 


