
Protokół ze spotkania Zespołu Monitorującego wdrażanie LSR LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020. 

Spotkanie zespołu odbyło się w dniu 12.10.2020 r. w Biurze LGD MM w Orzyszu. Wzięło w nim udział 2 członków zespołu: Teresa Kaca i Jerzy Komsta. W 

spotkaniu uczestniczył również Prezes Stowarzyszenia Dariusz Kizling oraz pracownik Biura Grażyna Leszczyńska. 

Tematyka spotkania obejmowała: 

1) analizę realizacji wskaźników i wykorzystania środków na wdrażanie LSR w oparciu o zakończone nabory, 

2) wypracowaniu rekomendacji wynikających z analizy danych. 

Ad.1 Zespół dokonał analizy danych na podstawie zestawienia podpisanych umów, statystyki naborów, realizacji planu działania. 

Ad. 2 Rekomendacje zespołu wypracowane po analizie danych: 

Należy rozważyć dokonanie zmian we wskaźnikach produktu i przesunięcia środków finansowych dla przedsięwzięć, gdzie mimo ogłaszanych naborów nie 

zostały zgłoszone wnioski. Należy również rozważyć przesunięcia środków w kierunku przedsięwzięć zapewniających pełne wykorzystanie środków 

finansowych. Propozycje zespołu monitorującego: 

 

a) Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 

W zakresie PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 

Lp. 
Wskazanie miejsca w LSR i treści 

dotychczasowej 
Proponowana zmiana Uzasadnienie Kwota 

1 

Str. 35 – W celu szczegółowym 1.1 dla  

przedsięwzięć 1.1.1 i 1.1.2 wpisana treść 

„inwestycje w zakładanie przez młodych 

ludzi przedsiębiorstw opartych na jednym 

lub kilku etapach łańcucha dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury”. 

Kwota ujęta w Planie działania 250.000,00 

na wsparcie podejmowania działalności 

gospodarczej. 

Wykreślenie zapisu „inwestycje w zakładanie 

przez młodych ludzi przedsiębiorstw opartych 

na jednym lub kilku etapach łańcucha dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i akwakultury” 

Przeniesienie obecnie zaplanowanych środków 

w Przedsięwzięciu 1.1.1 i 1.1.2 (podejmowanie 

dz. gosp.) i po przeliczeniu Euro do 

Przedsięwzięcia 1.2.2 (Podejmowanie lub 

rozwój działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał obszaru) na 

wsparcie dla istniejących firm (rozwój) 

W zakresie podejmowania 

działalności w ogłoszonych kilku 

naborach nie wpłynęły żadne 

wnioski. Natomiast w naborze dla 

Przedsięwzięcia 1.2.2 na rozwój 

istniejących firm zainteresowanie 

przekraczało limit środków. 

Wydaje się uzasadnione 

przesunięcie środków i powtórzenie 

naboru.  

250.000,00 



 

2 

Plan działania – Przedsięwzięcie 1.1.1 

Budowa lub rozbudowa infrastruktury, 

wyposażenie w nowoczesny sprzęt i 

technologie związane z łańcuchem dostaw 

produktów sektora rybołówstwa i 

akwakultury. 

Kwota ujęta w planie działania 

938.950,00zł na wsparcie rozwijania 

działalności gospodarczej (istniejące 

firmy) 

Propozycja, żeby już nie ogłaszać naborów w 

tym przedsięwzięciu, a pozostałe środki obecne 

oraz po przeliczeniu Euro przesunąć do 

Przedsięwzięcia 1.2.2 (Podejmowanie lub 

rozwój działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał obszaru) na 

wsparcie dla istniejących firm (rozwój) 

 

Wydaje się, że sektor rybacki 

zrealizował planowane przez siebie 

projekty wykorzystując większą 

część środków. Natomiast w 

naborze dla Przedsięwzięcia 1.2.2 

na rozwój istniejących firm 

zainteresowanie przekraczało limit 

środków. Wydaje się uzasadnione 

przesunięcie środków i powtórzenie 

naboru. 

283.454,00 

3 

Plan działania -  Przedsięwzięcie 3.2.4 

Działania edukacyjne, promocyjne, 

informacyjne przyczyniające się do 

zachowania, lub upowszechniania 

rybackiego dziedzictwa kulturowego, w 

tym rybackich kulinariów. 

Kwota ujęta w Planie działania 500.000,00 

Przeniesienie pozostającej obecnie kwoty i po 

przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 3.3.3 

inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę 

turystyczną i rekreacyjną historycznie lub 

terytorialnie związaną z działalnością rybacką 

Ze względu na sytuację 

spowodowaną epidemią COVID19 

wydaje się, że może być utrudnione 

organizowanie wydarzeń, które 

mogły być finansowane z 

Przedsięwzięcia. Natomiast w 

naborach dla Przedsięwzięcia 3.3.3 

zainteresowanie przekraczało limit 

środków. Wydaje się uzasadnione 

przesunięcie środków i powtórzenie 

naboru.  

143.884,00 

4. 

Plan działania, Przedsięwzięcie 3.2.5 

Podniesienie wiedzy i umiejętności osób z 

sektora rybackiego, wymiana doświadczeń 

i dobrych praktyk. 

Kwota ujęta w Planie działania – 

60.000,00 

Przeniesienie pozostającej obecnie kwoty w 

Przedsięwzięciu i po przeliczeniu Euro do 

Przedsięwzięcia 1.2.2 (Podejmowanie lub 

rozwój działalności gospodarczej 

wykorzystującej wodny potencjał obszaru) na 

wsparcie dla istniejących firm (rozwój) 

Brak zainteresowania realizacją 

operacji edukacyjnych przy 

dofinansowaniu na poziomie 50%. 

Została zrealizowana operacja 

własna LGD. Wskazane jest 

przesunięcie środków na 

Przedsięwzięcia związane z 

rozwojem przedsiębiorczości do 

Przedsięwzięcia 1.2.2 gdzie 

zainteresowanie przekraczało limit 

środków w naborze (rozwijanie 

działalności) 

48.810,00 

5. Plan działania, Przedsięwzięcie 3.3.1 Przeniesienie pozostającej obecnie kwoty i po Zrealizowane zostały w 100% 5755,00 



Organizacja ogólnodostępnych miejsc 

tradycji i historii, w tym historii rybackiej, 

oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej 

ogólnodostępnej infrastruktury w tym 

zakresie – kwota zaplanowana 375.900,00 

przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 3.3.3 

inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę 

turystyczną i rekreacyjną historycznie lub 

terytorialnie związaną z działalnością rybacką 

planowane wskaźniki i pozostała 

kwota jest zbyt mała na ogłaszanie 

kolejnych naborów. Natomiast w 

naborach dla Przedsięwzięcia 3.3.3 

zainteresowanie przekraczało limit 

środków. Wydaje się uzasadnione 

przesunięcie środków i powtórzenie 

naboru. 

 

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Lp. 
Wskazanie miejsca w LSR i treści 

dotychczasowej 
Proponowana zmiana Uzasadnienie Kwota 

1 

Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2.1 

„Podejmowanie lub rozwój działalności 

gospodarczej w branży opartej o 

przetwarzanie lokalnych produktów 

rolnych”  

Kwota ujęta w Planie działania na 

wsparcie operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej 

200.000,00 

Przeniesienie obecnie zaplanowanych środków i 

po przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 1.2.4 

Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej 

mikro i małych przedsiębiorstw na wsparcie 

nowych firm (podejmowanie dz. gosp.) 

W zakresie podejmowania 

działalności w Przedsięwzięciu 

1.2.1 mimo ogłoszonych kilku 

naborów nie wpłynęły żadne 

wnioski. W Przedsięwzięciu 1.2.4 

we wszystkich naborach na 

wsparcie podejmowania 

działalności gospodarczej 

zainteresowanie przekraczało limit 

środków, dlatego uzasadnione jest 

przesunięcie środków i powtórzenie 

naboru wniosków. 

200.000,00 

2 

Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2.1 

podejmowanie lub rozwój działalności 

gospodarczej w branży opartej o 

przetwarzanie lokalnych produktów 

rolnych w zakresie obejmującym 

„tworzenie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego”. 

Kwota ujęta w planie działania 

900.000,00 

Przeniesienie pozostałych obecnie środków i po 

przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 1.2.4 na 

podejmowanie działalności gospodarczej kwoty 

300.000,00; do Przedsięwzięcia 1.2.5 na 

współpracę przedsiębiorców w rozwijaniu 

produktów i usług kwoty 125.000,00 

W naborze na tworzenie 

inkubatorów wpłynął jeden 

wniosek na kwotę dofinansowania 

475.000,00zł i brak jest 

zainteresowania potencjalnych 

beneficjentów tematem. 

Uzasadnione jest przesunięcie 

środków do przedsięwzięć gdzie 

jest zainteresowanie beneficjentów 

420.000,00 



i na działania które wesprą rozwój 

przedsiębiorczości. W tym 

przypadku proponujemy 

Przedsięwzięcie 1.2.4 gdzie we 

wszystkich naborach na wsparcie 

podejmowania działalności 

gospodarczej zainteresowanie 

przekraczało limit środków 

3 

Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2.4 

Tworzenie lub rozwój działalności 

gospodarczej mikro i małych 

przedsiębiorstw.  

Kwota ujęta w Planie działania na 

wsparcie operacji w zakresie rozwijania  

działalności gospodarczej (istniejące 

firmy) 2.300.000,00 

Przeniesienie pozostałych środków po 

przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 1.2.4 na 

podejmowanie działalności gospodarczej 

Umowy zrealizowane i wnioski w 

trakcie weryfikacji wykorzystują 

prawie cała kwotę przewidzianą w 

przedsięwzięciu na wsparcie 

istniejących firm. Pozostałe środki 

będą zbyt małe na ogłaszanie 

kolejnego naboru. Uzasadnione jest 

przesunięcie pozostających 

niewielkich środków w tym samym 

przedsięwzięciu, ale na wsparcie 

podejmowania działalności 

gospodarczej, gdzie 

zainteresowanie zawsze 

przewyższało limit środków. 

108.035,00 

4. 

Plan działania, Przedsięwzięcie 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, itp.  

Kwota ujęta w planie działania 

200.000,00 

Przeniesienie pozostałych obecnie środków i po 

przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 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. 

Przedsięwzięcie nie cieszyło się 

zainteresowaniem wnioskodawców. 

Brak operacji rezerwowych na 

listach wybranych projektów 

powodował komplikacje w 

przypadku trudności w realizacji 

zadań przez Grantobiorców. 

Pozostała kwota jest zbyt mała na 

ogłoszenie naboru i uzasadnione 

jest jej przesunięcie do innego 

przedsięwzięcia. Dlatego 

propozycja przesunięcia do 

Przedsięwzięcia 3.3.2 na 

32.748,00 



ogólnodostępną infrastrukturę. 

5. 

Plan działania, Przedsięwzięcie 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. 

Kwota ujęta w planie działania 

900.000,00 

Przeniesienie pozostałych obecnie środków i po 

przeliczeniu Euro do Przedsięwzięcia 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. 

Wskaźniki zostały zrealizowane w 

100%, a pozostała kwota jest 

niewystarczająca na ogłoszenie 

kolejnego naboru. Uzasadnione jest 

przesunięcie środków do 

przedsięwzięcia dedykowanego 

przede wszystkim do sektora 

publicznego. Dlatego propozycja 

przesunięcia do Przedsięwzięcia 

3.3.2 na ogólnodostępną 

infrastrukturę. 

31.793,16 

6. 

Plan działania, Przedsięwzięcie 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. 

Kwota ujęta w planie działania 

610.000,00 – projekty grantowe 

Zakończenie naborów dla tego przedsięwzięcia 

na obecnym poziomie zakontraktowania. 

Utworzenie nowego przedsięwzięcia 3.3.4 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej w ramach 

projektów grantowych. Przeniesienie 

pozostałych obecnie środków i po przeliczeniu 

Euro do nowo utworzonego przedsięwzięcia. 

Realizacja projektów grantowych w 

pierwotnie projektowanym zakresie 

jest utrudniona i brak jest 

wystarczającego zainteresowania 

grantobiorców tematem. 

Dodatkowo w sytuacji 

spowodowanej epidemia COVID19 

potencjalnie planowane wydarzenia 

promujące usługi i produkty mogą 

być niemożliwe do zrealizowania. 

Dodatkowo zadania, w których 

przewidziano utworzenie 

infrastruktury turystycznej zostały 

odrzucone na etapie oceny prze 

Urząd Marszałkowski, który uważa, 

że tworzenie infrastruktury nie 

mieści się w zakresie 

Przedsięwzięcia 3.2.2. Dlatego 

uzasadnione jest wprowadzenie 

nowego przedsięwzięcia 

umożliwiającego Grantobiorcom 

rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub 

363.377,00 



rekreacyjnej. Będzie to miało 

pozytywny wpływ na rozwój 

małych miejscowości obszaru i 

budowanie ich potencjału. 

 

Zespół zaproponował wykorzystanie ankiety do zebrania opinii mieszkańców obszaru w zakresie przedstawionych propozycji. Ankieta ma umożliwić 

przedstawienie innych propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zespół zaproponował, żeby ankieta oraz propozycje zmian były zamieszczone na 

stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl przez okres 30 dni. Ankietę i propozycje należy także rozesłać do wszystkich członków LGD „Mazurskie Morze”. 

Podpisy zespołu: 

Maciej Komsta 

Teresa Kaca 

http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/

