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I. CHARAKTERYSTYKA LGR
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” (LGR) jest stowarzyszeniem
„specjalnym” posiadającym osobowość prawną. LGR to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach
niezarobkowych, działające jako Lokalna Grupa Działania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378 z późn. zm.).
Charakterystyka obszaru
Obszar LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” leży w północnej części województwa lubelskiego. Zajmuje
łącznie 1 920 km2 i zamieszkuje go w sumie 98 755 (98 143 w 2014r.) mieszkańców. LGR obejmuje swym
zasięgiem 16 gmin: 4 gminy z powiatu ryckiego (Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż), 7 gmin powiatu
lubartowskiego (Kock, Ostrów Lubelski, Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin
powiatu parczewskiego (Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica).
Tabela 1 Dane identyfikacyjne gmin tworzących Lokalną Grupę Rybacką „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
Gmina

Statut gminy

Ryki
Kłoczew
Nowodwór
Ułęż

miejsko-wiejska
wiejska
wiejska
wiejska

Kock
Ostrów
Lubelski
Jeziorzany
Michów
Kamionka
Ostrówek
Uścimów

miejsko-wiejska
miejsko-wiejska

Parczew
Siemień
Dębowa Kłoda
Podedwórze
Sosnowica

miejsko-wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska

wiejska
wiejska
wiejska
wiejska
wiejska

Liczba ludności
(31.12.2013r.)
osoby
% ludności LGR
powiat rycki
20788
21,1
7401
7,5
4212
4,3
3288
3,3
powiat lubartowski
6667
6,8
5448

5,5

Powierzchnia
[km2]

% obszaru LGR

162
143
72
84

8,4
7,4
3,8
4,4

101

5,3

122

6,4

2945
3,0
66
3,4
6140
6,2
136
7,1
6414
6,5
112
5,8
4026
4,1
90
4,7
3336
3,4
107
5,6
powiat parczewski
14867
15,1
147
7,7
4772
4,8
111
5,8
3997
4,0
188
9,8
1735
1,8
107
5,6
2719
2,8
172
9,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013r.

Data rejestracja LGR i inicjatorzy powstania
Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” została zarejestrowana jako stowarzyszenie
11 lutego 2010 roku pod mianem KRS 0000348806. Inicjatorem powstania LGR był powiat lubartowski, który
zaprosił na spotkanie przedstawicieli gmin powiatu lubartowskiego, ryckiego i parczewskiego w celu
przedstawienia założeń Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013" oraz zasad utworzenia i funkcjonowania LGR. Chęć przystąpienia do LGR
wyraziło 16 gmin z 3 powiatów: 4 gminy z powiatu ryckiego (Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż) 7 gmin powiatu
lubartowskiego (Kock, Ostrów Lubelski, Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz
5 gmin powiatu parczewskiego (Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica).
Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, w tym obszary zależne od rybactwa oraz aktywizowanie społeczności zamieszkującej ten obszar.
Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest doświadczonym stowarzyszeniem, które
realizowało Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-2015 na podstawie umowy
z 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa. Na podstawie tej umowy LGR stał się operatorem
środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013"(PO RYBY 2007-2013).
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W latach 2016-2023 LGR planuje kontynuować swoją politykę zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych
od rybactwa jednak z większym zaangażowanie społeczności lokalnej oraz naciskiem na rozwój obszarów
wiejskich. Działania LGR będą dotyczyły przede wszystkim tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz
zwiększenia spójności terytorialnej obszaru 16 gmin.
Ryc. 1 Lokalizacja LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Źródło: opracowanie własne
Dotychczasowe strategiczne działania LGR i doświadczenie kadr
Pracownicy LGR i jego Zarząd posiadają długoletnie doświadczenie niezbędne do zarządzania LGR i realizacji
operacji przewidzianych w LSR. Wszyscy obecni pracownicy (5 osób) od 2011 r. nieprzerwanie pracują w biurze
LGR i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Elementem bardzo usprawniającym proces wdrażania
operacji, kontakty z beneficjentami i prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej jest stała współpraca z
gminami LGR.
Pracownicy Biura posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające zarówno na opracowanie jak i realizację
niniejszej Strategii. Regulamin Pracy Biura zawiera zakres zadań i obowiązków pracowników LGR adekwatnych
do wymagań określonych na danym stanowisku (dyrektor biura LGR, specjalista ds. organizacji i koordynacji
projektów, doradca ds. projektów, specjalista ds. promocji oraz specjalista ds. finansowych (księgowy).
Pracownicy biura posiadają niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu
regionalnym/lokalnym, którą nabyli w wyniku realizacji i aktualizacji poprzedniej strategii (LSROR) oraz
licznych szkoleń z zakresu wdrażania LSR i planowania strategicznego.
Doświadczenie i wiedzę pracowników biura LGR potwierdzają zaświadczenia odbytych szkoleń, kursów,
dotychczasowa historia zatrudnienia i zdobyta podczas niego wiedza. Szkolenia i kursy umożliwiły podniesienie
wiedzy i kompetencji pracowników pozwalając na ich efektywniejszą pracę. Odbyte szkolenia dotyczyły m.in.
przygotowania wniosków, a także procedury oceny i wyboru wniosków, czy znajomości programu operacyjnego
PO RYBY 2007-2014. Ponadto pracownicy zdobyli wiedzę w zakresie budowania partnerstw
międzysektorowych.
Stowarzyszenie posiada długoletnie i nieprzerwane doświadczenie w realizowaniu projektów
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych PO RYBY były to projekty współpracy, tj.: „Złota Łuska”
pomiędzy LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, LGR „STARZAWA” i LGR Puszczy Sandomierskiej. Projekt
obejmował Konferencję nt. „Public relations, marketing i reklama”, „Akwakultura ekologiczna”, „Zalety
spożywania ryb słodkowodnych”, „Dobre praktyki w prowadzeniu restauracji opartej na rybach słodkowodnych”
dodatkowo przeprowadzone były pokazy kulinarne, opracowanie i wydanie przewodnika kulinarnego, udział w
targach i impreza plenerowa pn. Festiwal „Złota Łuska”. Drugim projektem był realizowany przy współpracy z
12 Lokalnych Grup Rybackich z terenu Polski, obejmował on organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i
wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i
doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia.
LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” realizowała również projekt międzynarodowy obejmujący wizytę
studyjną na Węgrzech i nawiązanie współpracy między LGRem a Gospodarstwem Rybackim Hortobágy
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Sp. z o.o. (Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság), Hortobágy, Węgry (umowa
o współpracy).
LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” był organizatorem wyjazdu studyjnego na Rumunii razem z LGR
„Pojezierze Dobiegniewskie” i LGR Asociația “Păstrăvarii Făgărașului” (Grup Local de Acțiune pentru Pescuit
Asociația „Păstrăvarii Făgărașului”), Fogarasz, (Rumunia).
W ramach wdrażania LSROR udało się zrealizować 91 operacji:
• 44 operacje w ramach Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych
od rybactwa,
• 19 operacji w ramach Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem,
• 16 operacji Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
• 12 operacji w zakresie Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Na szczególną uwagę zasługują operacje realizowane przez rybaków w zakresie doposażenia i remontu budynków
gospodarczych: Zakup maszyn i urządzeń oraz środka transportu przez Gospodarstwo Rybackie Kock Sp.
z o.o., "Wiata rybacka” – restrukturyzacja Gospodarstwa Rybackiego „Polesie” poprzez budowę i
przebudowę obiektu gospodarczo-garażowego oraz Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży
Rybackiej w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb na terenie LGR w
Dolinie Tyśmienicy i Wieprza (Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie).
Bardzo duże znaczenie dla gospodarki rybackiej miały projekty pozwalające niwelować skutki wystąpienia na
obszarze LGR wirusa KHV, zmniejszając o ponad połowę produkcje ryb:
• Przywrócenie potencjału produkcji stawowej Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka, A.J. Wielgosz
utraconego, w wyniku wystąpienia herpeswirusa koi (KHV),
• Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego "Polesie" utraconego w wyniku
wystąpienia herpeswirusa koi (KHV),
• Przywrócenie potencjału produkcyjnego z racji jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
w Gospodarstwie Rybackim Kock Sp. z o.o.
Pracownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków o dofinansowanie i o płatność
w ramach funkcjonowania LGR ze środków PO RYBY 2007-2013 jest Dyrektor Biura. W okresie od 2011 do
2015 Dyrektor biura opracował 5 wniosków o dofinansowanie oraz 9 wniosków o płatność. Jednak szeroką
wiedzę w tym zakresie posiadają również pozostali pracownicy biura LGR, co miało duże znaczenie przy
udzielanym doradztwie.
Niezwykle istotnym elementem niniejszej strategii ze względu na wsparcie grup defaworyzowanych jest animacja
lokalna i współpraca społeczna wypisana w zakres obowiązków Dyrektora Biura. Do zadań planowanych
z zakresu animacji lokalnej i współpracy należą:
• ożywienie społeczności lokalnej poprzez organizację spotkań edukacyjnych i integracyjnych,
• budowania kapitału społecznego w oparciu o więzi lokalne i metody komunikacji i partycypacji,
• warsztaty i szkolenia dla wycofanych grup w społeczności lokalnej zwiększających ich uczestnictwo
w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym (również dzięki wprowadzeniu zachęt do aplikowania
o środki finansowe).
Szczegółowy wykaz wymagań i zakres obowiązków na poszczególne stanowiska Biura LGR stanowią załącznik
do Regulaminu Pracy Biura. Obowiązki przypisane do poszczególnych osób odpowiadają ich kwalifikacjom,
a wymagania na stanowiska są adekwatne do wykonywanych obowiązków.
Doradztwo i ocena jego efektywności
Od początku funkcjonowania Biura LGR pracownicy udzielali doradztwa w zakresie opracowywania wniosku
o dofinansowanie, zasad realizacji projektów i przygotowania wniosku o płatność w ramach operacji
realizowanych w ramach LSR. Od 2011 roku udzielono 348 porad/informacji podczas bezpośredniego kontaktu
z petentem w punkcie informacyjnym prowadzonym w Biurze, statystyka ta nie obejmuje porad udzielonych
w formie telefonicznej i mailowej. Dotychczas pomiar ilościowy i jakościowy udzielonego doradztwa
prowadzono w oparciu o listę udzielanych porad. W Raporcie zbiorczym z ewaluacji za lata 2011, 2012, 2013,
2014 znalazły się informacje na temat ilości i jakości udzielanego doradztwa, pozyskane na podstawie ankiety
przeprowadzonej wśród beneficjentów. Ponad połowa ankietowanych bardzo często korzystała z doradztwa
świadczonego przez pracowników Biura LGR, również dla połowy osób biorących udział w ankiecie doradztwo
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było przydatne i bardzo przydatne. 41% respondentów bardzo dobrze oceniło fachowość udzielanych porad oraz
dostępność informacji o działaniach prowadzonych przez LGR.
Zgodnie z aktualnym Regulaminem Pracy Biura liczba udzielonych porad i informacji weryfikowana będzie prze
kartę doradztwa wypełnianą przez petenta tuż po udzielonym doradztwie oraz anonimową ankietę on-line
umieszczoną na stałe na stronie internetowej LGR. Karta poza informacjami o osobie której udzielono doradztwa
zawiera informacje o jego zakresie, dacie oraz ocenę jego efektywności wraz z uzasadnieniem. Karta posiada
również dwa pytania z prośbą o uzasadnienie mierzące efektywność doradztwa: Czy udzielone doradztwo
odpowiadało Pana/Pani oczekiwaniom i Czy w przyszłości planuje Pan/Pani korzystać z usług doradczych
prowadzony przez biuro LGR.
Ankieta on-line skierowana jest do osób, którym udzielono doradztwa i jednocześnie aplikowały o wsparcie
w ramach LSR. Ankieta zawiera pytania z zakresu wpływu doradztwa na skuteczność pozyskania środków
finansowych, jego adekwatności i wpływu na proces przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
Plan szkoleń
Lokalna Grupa Rybacka w ramach środków na wsparcie funkcjonowania LGR planuje przeszkolenie
pracowników Biura i członków Rady w zakresie skutecznego i sprawnego wdrażania LSR oraz wykonywania
zadań im powierzonych. Plan szkoleń stanowi załącznik do Regulaminu Pracy Biura i obejmuje lata 2016-2023.
Struktura LGR
Na dzień składania wniosku w skład LGR wchodzi 76 członków, z czego:
• 17 członków reprezentuje sektor publiczny;
• 16 członków to przedstawiciele sektora gospodarczego w tym 7 to przedstawiciele sektora rybackiego;
• 11 członków pochodzi z sektora społecznego oraz 26 osób to mieszkańcy obszaru;
• 6 osoby fizyczne zamieszkujące obszar poza LSR.
Wśród członków Stowarzyszenia 25 osób to przedstawiciele sektora rybackiego w 7 przypadkach są to podmioty
gospodarcze, w 3 sektor społeczny (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Żabiance, Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy w Lublinie, Koło Wędkarskie w Kocku), natomiast 15
osób to domownicy i pracownicy gospodarstw rybackich, właściciele gruntów pod wodami.
Skład grupy jest różnorodny i reprezentatywny dla lokalnej społeczności. W jej skład wchodzą kobiety
i mężczyźni, osoby 50+ i osoby młode (do 40 lat), przedsiębiorcy, rybacy i rolnicy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz zwykli mieszkańcy. Ponieważ część członków LGR łączy doświadczenia zarówno
z dziedziny przedsiębiorczości jak i działalności społecznej, zapewniona jest odpowiednia współpraca między
tymi sektorami.
Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia organami wykonawczymi są Walne Zebranie Członków, Zarząd
Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna, Rada (organ decyzyjny zgonie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia
1303/2013) oraz Komitet (organ odpowiedzialny za wybór operacji w ramach LSROR – wynikający
ze zobowiązania złożonego w umowie ramowej z dnia 4 sierpnia 2011 r.).
Organem decyzyjnym (poziom decyzyjny, o którym
mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013)
jest Rada składająca się z przedstawicieli wszystkich
sektorów i mieszkańców.
Według stanu na dzień złożenia wniosku, Rada liczy
18 członków, w tym:
• 5 członków reprezentuje sektor publiczny
(władze publiczne), co stanowi 27,8% składu
Rady;
• 7 członków reprezentuje sektor gospodarczy, co
stanowi 38,9% składu Rady, w tym 16,7% to
sektor rybacki;
• 6 członków jest przedstawicielami sektora społecznego (33,3% składu Rady), w tym w 4 członków to
osoby fizyczne nie będące reprezentantami żadnego podmiotu;
• Sektor rybacki w Radzie LGR reprezentuje 8 osób co stanowi 44,4% składu. Poza 3 osobami
reprezentującymi gospodarstwa rybackie w skład sektora wchodzi dodatkowo 3 pracowników
gospodarstw rybackich i 2 reprezentantów związku i koła wędkarskiego.

7

Wśród członków Rady większość stanowią mieszkańcy obszaru objętego LSR.
Przedstawiony skład Rady spełnia następujące warunki:
1. przedstawiciele władzy publicznej ani żadnej pojedynczej grupy interesu nie mają więcej niż 49% praw
głosu w podejmowaniu decyzji przez ten organ;
2. żaden z członków Rady nie pełni równocześnie funkcji członka Komisji Rewizyjnej ani członka Zarządu;
3. żaden z członków Rady nie jest zatrudniony w biurze LGR;
4. w składzie Rady znajduje się więcej niż jedna kobieta;
5. w składzie Rady znajduje się osoba poniżej 35 roku życia.
Grupy defaworyzowane
W oparciu o dane statystyczne i inwentaryzację zasobów (przedstawioną w części diagnostycznej) oraz
pogłębione konsultacje społeczne na obszarze 16 gmin należących do LGR zidentyfikowano grupy
defaworyzowane głównie w kontekście dostępu do rynku pracy. Do grupy tej zaliczono osoby młode do 40 roku
życia, kobiety i osoby związane z sektorem rybackim (właściciele gospodarstw rybackich, pracownicy
i domownicy). Szczegółowy opis i uzasadnienie wyboru grup przedstawiono w rozdziale III. Ponad 30% budżetu
niniejszej strategii kierowane jest na operacje dedykowane grupom defaworyzowanym w ramach przedsięwzięć
bezpośrednio skierowanych do tych grup, jak i tych które pośrednio wspierają te grupy (poprzez przeszkolenie,
imprezy, itp.)
Rozwiązania stosowane w procesie decyzyjnym
Za prawidłowe wdrażanie LSR odpowiada Zarząd LGR wykonując swoje zadania przy pomocy pracowników
biura. Aktualnie w skład Zarządu wchodzą trzy osoby na stanowiskach: Prezes Zarządu, Wiceprezes
Zarządu oraz Sekretarz Zarządu. Wszystkie osoby są przedstawicielami sektora rybackiego (właściciele
gospodarstw rybackich i domownicy).
Rada LGR to organ wybierający i oceniający operacje do realizacji LSR oraz ustalający przyznaną kwotę
wsparcia. Zasady członkostwa w Radzie i prac organu decyzyjnego regulują zapisy Statutu i Regulaminu Rady
LGR (Załącznik do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego), natomiast szczegółowe mechanizmy wyboru
i oceny projektów określone są przez Procedury wyboru i oceny operacji, a także Procedury wyboru i oceny
operacji własnych LGR. Stanowią one załączniki do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR).
W celu weryfikacji czy dana operacja jest zgodna ze strategią, członkowie Rady wypełniają kartę zgodności
z LSR i realizacji wskaźników produktu. Jeżeli operacja przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego celu
ogólnego, przynajmniej jednego celu szczegółowego i przedsięwzięcia określonego w LSR oraz zapewnia
osiągnięcie wskaźników produktu dla wybranego przedsięwzięcia wniosek zostaje poddany ocenie pod względem
spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
W celu zapewnienia obiektywnej oceny wniosków LGR określiła procedurę wyłączenia członka Rady z udziału
w dokonywaniu wyboru operacji w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości, co do bezstronności tej osoby.
Członkowie wypełniają deklarację bezstronności i poufności.
Przyjęta przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” procedura w ramach
wdrażania strategii oraz fakt jej ciągłego monitorowania i udoskonalania, przy wykorzystaniu dobrych praktyk,
czy postulatów potencjalnych wnioskodawców, gwarantuje obiektywizm w ocenie wniosków oraz wybór
wniosków najpełniej realizujących przyjęte w LSR cele i wskaźniki.
Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGR
Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” to:
•
•
•

Statut Stowarzyszenia LGR jest nadrzędnym dokumentem regulującym funkcjonowanie LGR. Jest on
zatwierdzany i zmieniany przez Walne Zebranie Członków (WZC) w drodze uchwały;
Regulamin Rady reguluje prace organu decyzyjnego oraz zawiera podstawowe mechanizmy wyboru
operacji do dofinansowania;
Regulamin Pracy Biura jako dokument określający podstawowe zadania i wymagania powierzone
pracownikom oraz zbiór wzorów dokumentów pozwalających na wykonywanie powierzonych
obowiązków.
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II. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR
Lokalną Strategię Rozwoju LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” opracowano w oparciu o duże
zaangażowanie społeczności lokalnej na każdym etapie jej realizacji. W przyjętych metodach partycypacyjnych
określono grupę defaworyzowaną i włączono ją do prac nad dokumentem. Przyjęto do realizacji 5 głównych
etapów, przy realizacji których wykorzystano min. 4 metody partycypacji społecznej (szczegóły poniżej).
Konsultacje społeczne obejmowały obszar wszystkich gmin LGR.
W trakcie spotkań i warsztatów prowadzonych na obszarze LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” wpłynęło
wiele uwag i wniosków związanych z zapisami Strategii. Były one na bieżąco analizowane przez pracowników
Biura i Zarząd LGR. Większość została uwzględniona w ostatecznym dokumencie, pozostałe zostały odrzucone
jako uznane za niezgodne z wytycznymi lub nieistotne.
Niniejszy dokument powstał w wyniku pracy pracowników Biura LGR. Lokalna Grupy Rybacka nie zleciła
opracowania dokumentu podmiotom zewnętrznym, a jedynie korzystała z powstałych ekspertyz i analiz.
Pracownicy biura byli również zaangażowani w organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Analiza wniosków z konsultacji
Metoda

Warsztaty-SWOT

Ankieta dotycząca analizy
SWOT

Telefoniczny wywiad
indywidulny

Konsultacje on-line analizy
SWOT

Sposób wykorzystania metod
i analiza wniosków z
konsultacji

Grupa docelowa
Data i miejsce (liczba uczestników)
Etap I Diagnoza i analiza SWOT
25.08.15 Ryki (20), 26.08.15 Ostrów Lub. (38);
27.08.15 Kamionka (13); Parczew (8); 10.09.15
Jeziorzany (5); 11.09.15 Nowodwór (8); 15.09.15
Mieszkańcy obszaru 16
Uścimów (21); 16.09.15 Sosnowica (6); 17.09.15
gmin LGR z
Kłoczew (14); 18.09.15 Podedwórze (12);
przedstawicielami
21.09.15 Siemień (12); 21.09.15 Ostrówek (18);
wszystkich sektorów
22.09.15 Kock (5); 25.09.15 Michów (8);
28.09.15 Ułęż (18); 29.09.15 Dębowa Kłoda (16)
Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 222 osoby.
Strona internetowa od 05.10.15 do 20.10.15
Mieszkańcy obszaru 16
Spotkania konsultacyjne w gminach: 25.08.15
gmin LGR z
Ryki; 26.08.15 Ostrów Lub.; 27.08.15
przedstawicielami
Kamionka; 28.08.15 Parczew.
wszystkich sektorów
Łączna liczba wypełnionych ankiet - 180.
Mieszkańcy obszaru 16
gmin LGR z
01 – 05.10.15 Lubartów, liczba osób poddanych
przedstawicielami
badaniu:15
wszystkich sektorów
Mieszkańcy obszaru 16
05 – 20.10.15
gmin LGR z
4 uwagi zgłoszone osobiście
przedstawicielami
4 + 31 osób z odwiedzin strony
wszystkich sektorów
Metody partycypacji społecznej wykorzystane podczas realizacji etapu I
przygotowania LSR były pomocne przy opracowaniu diagnozy, w tym
określeniu grup docelowych, grup defaworyzowanych a także wyznaczeniu
obszarów interwencji oraz analizy SWOT niniejszego dokumentu. Dane i
wnioski były pomocne przy tworzeniu Rozdziału III Diagnoza – opis obszaru
i ludności oraz Rozdziału IV Analiza SWOT.
Pierwsze spotkania konsultacyjne przeprowadzone były na terenie
wszystkich gmin LGR i obejmowały Warsztaty SWOT, podczas których
uczestnicy wskazywali słabe oraz mocne strony, a także szanse i zagrożenia
dla obszaru LGR w czterech obszarach: środowisko, kapitał ludzki,
gospodarka i infrastruktura. Ponadto przeprowadzono ankietę dotyczącą
analizy SWOT w której mieszkańcy obszaru wskazali, że działania i
podejmowane inicjatywy powinny być kierowane przede wszystkim do osób
młodych, kobiet oraz rybaków. Za najpilniejsze projekty/inicjatywy
respondenci wskazali: tworzenie miejsc pracy, rozwój infrastruktury i usług
turystycznych oraz promocja i rozwój na obszarze LGR urządzeń
wykorzystujących OZE. Wśród mieszkańców gmin LGR przeprowadzono
również wywiad telefoniczny mający na celu zebranie informacji na temat
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problemów, potrzeb rozwojowych obszaru. Większa część respondentów
uznała za mocne strony obszaru rybactwo, turystykę i środowisko
przyrodnicze. Najważniejsze kierunki rozwoju to wg respondentów: rozwój
przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwój przedsiębiorczości i rozwój
turystyki. Natomiast grupą osób, która boryka się z trudnościami na rynku
pracy i poza nim, są ludzie młodzi. Wywiad telefoniczny został
przeprowadzony również z przedstawicielami sektora rybackiego. Na
pytanie: Z jakimi problemami boryka się Pana/Pani gospodarstwo?
respondenci odpowiadali: usuwanie szkód po bobrach, walka z
drapieżnikami oraz problem kłusownictwa. Respondenci wskazywali na
ograniczone środki finansowe, które uniemożliwiają rozwój działalności
rybackiej.
Ostatnią metodą partycypacyjną na tym etapie były konsultacje analizy
SWOT, która została opracowana w oparciu o wnioski i zebrane dane. Do
opracowanej analizy zgłoszono 4 uwagi ustne, które dotyczyły
nieprawidłowych zapisów w konsultowanej analizie SWOT.
LGR w 2011 roku umieściła na stronie internetowej stowarzyszenia
interaktywną mapę terenu. Na mapie tej umieszczone są informacje m.in. nt.
gospodarstw rybackich, łowisk, przedsiębiorstw czy atrakcji turystycznych.
Badania własne i ewaluacja
Stworzenie mapy poprzedzała inwentaryzacja obszaru 16 gmin w zakresie
objętym mapą, która była aktualizowana z roku na rok. Inwentaryzacja
została uwzględniona w diagnozie niniejszej strategii.
Etap II. Określenie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu
działania
Mieszkańcy obszaru 16
gmin LGR z
06.10.15 Ostrówek (uczestniczyło 14 osób)
World Café
przedstawicielami
09.10.15 Ryki (uczestniczyło 8 osób)
wszystkich sektorów
Spotkanie z ekspertem
Mieszkańcy obszaru 16
posiadającym doświadczenie
gmin LGR z
w zakresie planowania
05.11.2015r. Lubartów (uczestniczyło 19 osób)
przedstawicielami
strategicznego na poziomie
wszystkich sektorów
regionalnym i lokalnym
Mieszkańcy obszaru 16
gmin LGR z
Konferencja przyszłościowa z
przedstawicielami
16.11.15 Lubartów (uczestniczyło 21 osób)
udziałem sektora rybackiego
wszystkich sektorów,
grupy defaworyzowane
Ankieta dla rybaków
(utworzenie bazy projektów
Mieszkańcy obszaru 16
karty pomysłów w celu
gmin LGR z
16.11.15 Lubartów (uczestniczyły 22 osoby
poznania potencjalnych
przedstawicielami
6 bezpośrednio zadeklarowanych od rybaków)
wnioskodawców i określenia
wszystkich sektorów
optymalnych kierunków)
Podczas II kluczowego etapu przygotowania LSR wykorzystano 4 metody
partycypacyjne mające na celu identyfikację celów oraz wskaźników
w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania
obejmującego harmonogram osiągania poszczególnych celów i wskaźników.
Dane i wnioski z przeprowadzonych spotkań i zebrane przy wykorzystaniu
określonych metod były pomocne przy tworzeniu Rozdziału V Cele i
wskaźniki, Rozdziału VII Plan działań, Rozdziału X Innowacyjność oraz
Sposób wykorzystania metod
Rozdziału XI Zintegrowanie.
Pierwszą metodą partycypacyjną wykorzystaną na tym etapie było World
Café, którego celem było zebranie pomysłów oraz wymiany informacji
w zakresie projektów możliwych do realizacji na terenie LGR. Uczestnicy
spotkania zostali podzieleni na 4 grupy i dyskutowali przy 4 stolikach
tematycznych: środowisko, gospodarka, kapitał społeczny oraz
infrastruktura. W zakresie gospodarki uczestnicy dyskusji wskazali na
możliwość rozwoju obszaru pod kątem: realizacji przedsięwzięć związanych
10

z usprawnieniem systemu sprzedaży produktów rybackich a także rozwoju
turystyki w oparciu o dziedzictwo rybackie. Rozbudowa niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie turystyczne istniejących
zbiorników wodnych to najpotrzebniejsze przedsięwzięcia do realizacji w
zakresie infrastruktury. W zakresie rozwoju kapitału ludzkiego uczestnicy
wskazali potrzebę aktywizacji społeczności lokalnej przy pomocy
animatorów lokalnych, promocję tradycji rybackich obszaru LGR poprzez
promocję produktów lokalnych oraz imprezy promujące rybactwo.
Ciekawym pomysłem zgłoszonym w tym zakresie jest potrzeba nawiązania
współpracy pomiędzy lokalnymi rybakami a jednostkami naukowymi w celu
badania popytu na obszarze LGR oraz przeprowadzenia analizy w zakresie
optymalizacji produkcji rybackiej. W obszarze środowisko wskazano
potrzebę promocji i wykorzystania OZE, przeciwdziałanie chorobom ryb
oraz niekontrolowany wzrost liczebności gatunków chronionych, które
powodują szkody w środowisku.
Konferencja przyszłościowa z udziałem sektora rybackiego oraz
przeprowadzona ankieta dla rybaków pozwoliła na określenie celów
ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć możliwych do realizacji na
terenie LGR. Według ankietowanych potrzebom lokalnym odpowiadałaby
realizacja przedsięwzięć mająca na celu: Podejmowanie i rozwój działalności
gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał LGR, Przywrócenie
potencjału produkcyjnego poprzez minimalizację szkód powstałych w wyniku
działalności chronionych gatunków zwierząt oraz Budowa, rozwój i
wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej niekomercyjnej i
ogólnodostępnej. Respondenci wskazali, że najlepiej efektywność i
skuteczność
realizacji
LSR
zobrazują
wskaźniki:
Liczba
powstałych/rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej oraz Liczba
wspartych gospodarstw rybackich w zakresie podniesienia wartości
produktów. Ostatnią metodą partycypacji społecznej wykorzystaną w tym
etapie było Spotkanie z ekspertem posiadającym doświadczenie w zakresie
planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym. Na
spotkaniu przedstawiono wypracowane cele ogólne i szczegółowe, a także
przedsięwzięcia możliwe do realizacji na obszarze LGR oraz dopasowane
wskaźniki: produktu, rezultatu i oddziaływania. W wyniku przeprowadzonej
dyskusji zebrano uwagi od uczestników spotkania, które umożliwiły
wprowadzenie zmian.
III. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru
Grupa robocza sektora
rybackiego (opracowanie
Przedstawiciele sektora
16.11.15 Lubartów (uczestniczyło 10 osób)
i omówienie procedur,
rybackiego
kryteriów)
Ocena partycypacyjna grup
Mieszkańcy obszaru 16
defaworyzowanych - warsztaty
gmin LGR z
na temat uwzględnienia
18.11.2015r. Lubartów (uczestniczyło 19 osób)
przedstawicielami
potrzeb grup „wycofanych”
wszystkich sektorów
określonych w LSR
Warsztaty przyszłościowe w
Mieszkańcy obszaru 16
zakresie wyboru adekwatnych gmin LGR z
26.11.2015r. Lubartów (uczestniczyło 18 osób)
kryteriów ocen projektów
przedstawicielami
realizowanych w ramach LSR wszystkich sektorów
Sondaż telefoniczny
Mieszkańcy obszaru 16
wypracowanych w
gmin LGR z
26-28.11.2015r. (przeprowadzono 20 sondaży
poprzednich metodach
przedstawicielami
telefonicznych)
partycypacji procedur i
wszystkich sektorów
kryteriów wyboru
Podczas III etapu kluczowego przygotowanie LSR wykorzystano 4 metody
partycypacyjne mające na celu opracowanie zasad wyboru operacji i
Sposób wykorzystania metod
ustalenia kryteriów wyboru. Dane i wnioski z przeprowadzonych spotkań i
zebrane przy wykorzystaniu określonych metod były pomocne przy
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tworzeniu Rozdziału VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób
ustanawiania kryteriów wyboru.
Spotkania konsultacyjne przeprowadzone na tym etapie pozwoliły na
wypracowanie procedur oraz kryteriów wyboru zarówno z grupami
docelowymi LSR jak i grupami defaworyzowanymi we wszystkich
wskazanych obszarach interwencji. Grupa robocza sektora rybackiego oraz
warsztaty ze zidentyfikowanymi grupami defaworyzowanymi pozwoliły na
uwzględnienie potrzeb ww. grup przy definiowaniu poszczególnych
kryteriów i procedur. Premiowane będą operacje, które przyczynią się do
rozwoju obszaru, a w szczególności pomogą włączyć grupy defaworyzowane
w życie lokalnej społeczności.
Ostatnią metodą partycypacyjną wykorzystaną na tym etapie był sondaż
telefoniczny dotyczący wypracowanych procedur i kryteriów wyboru.
Uczestnicy sondażu mieli za zadanie wyrazić swoją opinię nt.
poszczególnych kryteriów wyboru i procedur. Wszyscy uczestnicy zgodnie
stwierdzili, że należy w kryteriach wyboru należy premiować: grupy
defaworyzowane obszary LGR (osoby młode do 40 roku życia, kobiety,
rybacy), osoby chętne do założenia działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców chcących tworzyć nowe miejsca pracy, a także chcących
realizować operacje z wykorzystaniem innowacji. W zakresie procedur
uczestnicy wskazali na potrzebę uwzględnienia partycypacji społecznej,
w szczególności z grupami defaworyzowanymi.
Etap IV. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji
Grupa robocza sektora
rybackiego (opracowanie
zasad monitoringu ewaluacji)
Spotkanie z ekspertem
dotyczące elementów LSR
objętych monitoringiem i
ewaluacją
Ankieta w zakresie procedur
monitoringu i ewaluacji
Warsztat deliberatywny na
temat wypracowanych zasad
monitoringu i ewaluacji

Sposób wykorzystania metod

Przedstawiciele sektora
rybackiego

14.12.15 Ryki (uczestniczyło 6 osób)

Mieszkańcy obszaru 16
gmin LGR z
16.12.2015r. Lubartów (uczestniczyło 19 osób)
przedstawicielami
wszystkich sektorów
Mieszkańcy obszaru 16
gmin LGR z
16- 21.12.(liczba wypełnionych ankiet: 25)
przedstawicielami
wszystkich sektorów
Mieszkańcy obszaru 16
gmin LGR z
18.12.2015r. Sosnowica (uczestniczyło 26 osób)
przedstawicielami
wszystkich sektorów
Podczas IV kluczowego etapu przygotowania LSR wykorzystano 4 metody
partycypacyjne mające na celu opracowanie zasad monitoringu i ewaluacji.
Dane i wnioski z przeprowadzonych spotkań i zebrane przy wykorzystaniu
określonych metod były pomocne przy tworzeniu Rozdziału XII Monitoring
i ewaluacja oraz załącznika do LSR Procedury dokonywania ewaluacji i
monitoringu.
Pierwsze dwa spotkania konsultacyjne, tj. grupa robocza sektora rybackiego
oraz spotkanie z ekspertem dotyczące elementów LSR objętych
monitoringiem i ewaluacją pozwoliły na opracowanie zasad monitoringu
i ewaluacji rzeczowej i finansowej LSR, bieżącej pracy biura i aktywizacji
oraz rozwoju obszaru LGR postrzeganego przez mieszkańców.
Przeprowadzono również ankietę w zakresie procedur monitoringu
i ewaluacji. Respondenci w większości stwierdzili, że przedmiotem
monitoringi i ewaluacji LGR powinien być monitoring bieżącej pracy biura
LGR i aktywizacja, natomiast LSR – wskaźniki i cele realizacji LSR, a także
poziom wykorzystania budżetu. Monitoring i ewaluacja powinny być
dokonywane na podstawie danych pozyskanych w wyniku ankietyzacji
mieszkańców obszaru LGR, a także danych własnych LGR, przynajmniej raz
na rok.
Podczas Warsztatu deliberatywnego przedstawiono wypracowane, w oparciu
o wnioski i dane z wykorzystanych metod partycypacji społecznej, zasady
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monitoringu i ewaluacji, a uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrażenia
swojej opinii na ich temat. Podczas spotkania zgłoszono drobne uwagi, które
pozwoliły na ostateczne dopracowanie i doprecyzowanie zasad monitoringu
i ewaluacji w poszczególnych obszarach.
Etap V. Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR
Wywiad indywidualny z
poprzednimi beneficjentami w
Poprzedni beneficjenci
18.12.2015r. (przeprowadzono 4 wywiady)
zakresie problemów
komunikacji
Kawiarnia obywatelska –
Mieszkańcy obszaru 16
debata
na
temat
gmin LGR z
najskuteczniejszych środków
21.12.2015r. Sosnowica (uczestniczyło 26 osób)
przedstawicielami
przekazu wykorzystanych do
wszystkich sektorów
realizacji LSR
Ankieta on-line w zakresie Mieszkańcy obszaru 16
wyboru środków przekazu gmin LGR z
11. – 21. 12. 2015r. (ankietę wypełniło: 20
zawartych
w
planie przedstawicielami
osób)
komunikacji
wszystkich sektorów
Spotkanie konsultacyjne z
zidentyfikowanymi grupami
Grupy defaworyzowane
defaworyzowanymi w zakresie
21.12.2015r. Sosnowica (uczestniczyło 26 osób)
obszaru LGR
omówienia i opracowania
planu komunikacji
Podczas V kluczowego etapu przygotowania LSR wykorzystano 4 metody
partycypacyjne mające na celu przygotowanie planu komunikacyjnego
w odniesieniu do realizacji LSR. Dane i wnioski z przeprowadzonych
spotkań i zebrane przy wykorzystaniu określonych metod były pomocne przy
tworzeniu Rozdziału IX Plan komunikacji oraz Załącznika do LSR Plan
komunikacji.
Pierwszą metodą partycypacji społecznej wykorzystaną na tym etapie było
przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z poprzednimi beneficjentami
w zakresie problemów komunikacji. Uczestnicy wywiadu zgodnie wskazali,
że największym problemem komunikacyjnym w kontaktach z LGR była zbyt
mała liczba spotkań informacyjnych i szkoleń. Najskuteczniejszą
i najbardziej efektywną formą komunikacji, wg respondentów, jest strona
internetowa LGR. Natomiast na pytanie: W jaki sposób chcieliby Państwo
przekazać swoje uwagi i sugestie do LGR? Respondenci zgodnie wskazali:
kontakt bezpośredni z pracownikiem Biura LGR oraz kontakt telefoniczny.
Sposób wykorzystania metod
Podczas spotkania konsultacyjnego Kawiarnia obywatelska odbyła się
dyskusja na temat najskuteczniejszych środków przekazu, które pomogą przy
realizacji LSR. Uczestnicy spotkania wskazali, że najskuteczniejszymi
środkami przekazu są informacje zamieszczane na stronach internetowych
zarówno Lokalnej Grupy Rybackiej, jak i samorządów lokalnych, materiały
drukowane (ulotki, broszury itp.) oraz spotkania informacyjne. Zgodnie
z danymi ankiety on-line w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w
palnie komunikacji respondenci wskazali ze chcieliby wziąć udział
w spotkaniach
informacyjnych
o
możliwościach
otrzymania
dofinansowania, a najważniejszym celem działań komunikacyjnych powinno
być: Bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców zasadach i
kryteriach udzielania wsparcia z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGR.
Natomiast spotkanie konsultacyjne z grupami defaworyzowanymi pozwoliło
na ostateczne opracowanie Planu komunikacji oraz uzupełnienie go o środki
przekazu adekwatne do tych grup w celu umożliwienia najefektywniejszej
komunikacji.
W 2014 roku Lokalna Grupa Rybacka w ramach badania ewaluacyjnego expost przeprowadziła ankietyzację mieszkańców obszaru objętego LSROR.
Badania własne i ewaluacja
Wśród pytań pojawiło się jedno na temat dotychczasowych działań
komunikacyjnych: Jak ocenia Pan/i dostępność informacji o działaniach
prowadzonych przez LGR? Na 64 respondentów aż 40% określiło
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dostępność informacji na poziomie bardzo dobrym, a 25% jako dobrą.
Ponadto przedmiotem ewaluacji było również doradztwo prowadzone przez
pracowników biura w ankiecie pojawiły się pyta takie jak:
• Jak ocenia Pan/i fachowość udzielanych informacji i doradztwo
naszych pracowników? – 40% respondentów odpowiedziało bardzo
dobrze
• Jak przydatne były dla Pana/i przekazywane informacje przez
pracowników biura LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”? – 37%
respondentów „bardzo przydatne”, 40% „przydatne”.
Zastosowane podczas opracowania LSR metody partycypacji wykorzystane będą również przy jej aktualizacji.
Zgodnie z procedurą zawartą w Załączniku nr 1. do LSR aktualizacja zapisów Strategii wymaga organizacji co
najmniej jednego spotkania konsultacyjnego oraz konsultacji propozycji zmian prowadzonych on-line oraz
w Biurze LGR, również z udziałem przedstawicieli sektora rybackiego.
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III. DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI
3.1 Społeczeństwo
Teren LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w 2013 zamieszkiwało 98 755 osób (2014 - 98 143 osoby).
Od 2007 roku na obszarze LGR widoczny jest niewielki spadek liczby ludności (o 100 osób). Większy odsetek
stanowią kobiety (50,6%) i ma to duże znaczenie w kontekście sytuacji na rynku pracy i potrzeby większej liczby
miejsc pracy dla kobiet. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” wynosi
51 os./km2. Największy odsetek ludności, wg ekonomicznych grup wieku, w strukturze ludności stanowi ludność
w wieku produkcyjnym 61,4%, kolejną grupę ludność w wieku poprodukcyjnym 19%, a najmniejszą w wieku
przedprodukcyjnym – 19%.
Wykres 1 Zmiany liczby ludności na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
w latach 2007-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Grupy szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji LSR
Wnioski, które zostały zebrane po przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych, w oparciu o wykorzystane metody
partycypacji społecznej na etapie przygotowania LSR zidentyfikowano grupę docelową oraz grupy
defaworyzowane na obszarze LGR, a także obszary interwencji odnoszące się do tych grup.
Lokalna społeczność obszaru LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest grupą docelową LSR, a kluczowymi
przedstawicielami tej grupy są: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, młodzi mieszkańcy
oraz rybacy. Ich aktywność przyczyni się do rozwiązania lokalnych problemów, a w ramach realizacji operacji w
ramach przedmiotowego LSR wykorzystania zasobów i potencjałów.
Wśród grupy docelowej, w wyniku analizy danych zastanych oraz pogłębionych konsultacji społecznych,
zidentyfikowano 3 grupy defaworyzowane, tj. osoby młode do 40 roku życia, kobiety oraz rybaków.
Osoby młode do 40 roku życia należą do grupy będącej w trudnej sytuacji na rynku pracy. Problemami osób
młodych są: trudności w znalezieniu pracy i braku dobrze płatnych miejsc pracy, nieodpowiednie kwalifikacje
zawodowe do potrzeb rynku pracy, predyspozycje do wykluczenia społecznego ze względu na mniejszą
odporność na demoralizację i uleganiu patologiom społecznym. Trudności w znalezieniu pracy są często związane
z brakiem umiejętności szukania pracy i odnalezieniu się w instytucjach pomagającym prawidłowo funkcjonować
na rynku pracy. Z powodu ograniczonych środków finansowych oraz niewystarczającego wsparcia
instytucjonalnego i prawnego w zakresie pozyskiwania środków na zakładanie działalności gospodarczej
samozatrudnienie nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tej grupy osób. Brak stabilizacji finansowej,
która wpływa negatywnie na funkcjonowanie w życiu społeczności lokalnej, powoduje emigrację ludzi młodych
do większych ośrodków miejskich i za granicę, nie tylko w celach edukacyjnych ale również zarobkowych, a ich
powrót do miejsca zamieszkania jest ograniczony brakiem możliwości rozwojach.
Na podstawie wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i innych metod
partycypacji społecznej zidentyfikowano drugą grupę defaworyzowana, którą są kobiety. Wiek kobiet oraz cechy
społeczne, to jedne z podstawowych czynników, które warunkują ich sytuacje na rynku pracy i w życiu
społecznym. Kobieta jako potencjalny pracownik jest traktowana jako osoba mniej dyspozycyjna oraz obarczona
odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi, ponadto branże gospodarcze rozwijające się na terenie LGR nie
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sprzyjają zatrudnianiu kobiet. Ta grupa jest podstawowym kapitałem społecznym działalności kulturowej poprzez
swoje zaangażowanie i członkostwo w kołach gospodyń wiejskich i innych stowarzyszeń, kultywując lokalne
tradycje aktywizując społeczność lokalną.
Trzecią grupą defaworyzowaną na obszarze LGR są rybacy, którzy zaliczają się do niewielkiego grona
zajmujących się produkcją w zakresie akwakultury i rybołówstwem śródlądowym na terenie kraju. Działalność
rybacka jest silnie ograniczona poprzez utrzymywanie się spadku znaczenia tej działalności jako dostawcy ryb na
rynek oraz spadku połowów ryb narzędziami rybackimi na korzyść połowów wędkarskich i towarzyszącej im
działalności usługowej. Podstawowymi problemami z którymi borykają się rybacy obszaru LGR są: rosnące
koszty działalności, niekontrolowany wzrost liczebności gatunków chronionych powodujących szkody
w gospodarstwach (w tym działalność bobrów), straty i zniszczenia spowodowane skutkami zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej oraz zmiana stosunków wodnych w wyniku długotrwałej suszy (ze względu na
3 letni cykl hodowlany starty spowodowane przez suszę występować będą w roku bieżącym i w kolejnych dwóch
latach gospodarczych, niski stan wody sprzyja zwiększeniu presji gatunków ptaków rybożernych – czapla,
kormoran), choroby ryb (KHV), kłusownictwo oraz mała popularność karpia.
Obszary interwencji na obszarze LGR obejmują najistotniejsze komponenty przy realizacji LSR, tj. zasoby
ludzkie, gospodarka i rynek pracy w tym sektor rybacki, kultura i turystyka, przyroda.
Problemy społeczne
Dostęp do infrastruktury społecznej, do której należą: placówki oświatowo-wychowawcze, ochrony zdrowia
i opieki społecznej, kultury i sztuki, a także obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie LGR „W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza” jest zadawalający.
Na terenie LGR działają liczne szkoły oferujące edukację na różnych poziomach kształcenia, zaczynając od
edukacji przedszkolnej. Ponadto przy placówkach oświatowo-wychowawczych zlokalizowane są obiekty
sportowo-rekreacyjne: boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne tzw. Orliki, place zabaw, hale sportowe oraz sale
gimnastyczne.
Usługi ochrony zdrowia na terenie LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” są świadczone przez publiczną oraz
niepubliczną służbę zdrowia w ramach kontraktów z NFZ. Wszyscy mieszkańcy z obszary LGR mają zapewniony
dostęp do opieki i profilaktyki zdrowotnej, ponieważ na terenie każdej z gmin znajdują się takie placówki ochrony
zdrowia.
Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie LGR w głównej mierze realizują gminne ośrodki pomocy
społecznej oraz inne placówki zajmujące się udzielaniem wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Na terenie
LGR działają 3 Domy Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Kocku, Dom Pomocy Społecznej w
Ostrowie Lubelskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Laskach (gmina Parczew). Ponadto znajduje się tu Warsztat
Terapii Zajęciowej w Kocku oraz dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w Jamach (gmina Ostrów Lubelski)
oraz w Laskach (gmina Parczew).
Na terenie LGR do infrastruktury kultury zaliczane są gminne ośrodki kultury, biblioteki. Na terenie LGR 12 gmin
działają gminne ośrodki kultury, ponadto działa tu w sumie 45 bibliotek i ich filii, które również pełnią funkcję
kulturalną, edukacyjną i informacyjną.
Na terenie LGR w 2014r. 3070 rodzin boryka się z ubóstwem (9 906 osób). Do najczęstszych powodów
przyznania pomocy na terenie LGR należą: bezrobocie (7 522 osób), długotrwała lub ciężka choroba
(5 118 osoby) oraz bezradność w spawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
(3 074 osoby). Od 2012 roku wzrost liczby rodzin jest zauważalny w przypadku rodzin borykających się
z przemocą rodzinie (o 27% w porównaniu do 2012r.), a także długotrwałej lub ciężkiej choroby. Liczba osób
korzystających z pomocy społecznej wykazuje tendencje wzrostową, w 2014r. liczba osób, którym udzielono
świadczenia wyniosła 8 858 (o 2% więcej w porównaniu do 2012r.). Od 2012 roku, wzrosły zasiłki stałe (o 14%).
3.2 Środowisko naturalne
Obszar LGR wyróżnia zróżnicowana rzeźba terenu, ze względu na położenie tego regionu na styku struktur
dużych form rzeźby, występuje tu lekko falista równina, płaska kotlina oraz obszar wyróżniający się
występowanie licznych zjawisk krasowych z przewagą torfowisk.
Obszar wyróżnia dobrze rozbudowana sieć hydrograficzna, a także duża liczba zbiorników wodnych. Grunty pod
wodami stanowią zaledwie 1% obszaru LGR, w czym grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi zajmują
64% (udział w gruntach pod wodami stojącymi razem), a pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 36%.
Tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią 3% powierzchni LGR. Niektóre zbiorniki wodne wykorzystywane
są rekreacyjnie jako kąpieliska i łowiska. Na obszarze LGR powierzchnia ewidencyjna stawów rybackich wynosi
3 972,8 ha, z czego 86% stawowi powierzchnia użytkowa stawów.
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Wskaźnik lesistości (tj. procentowy udział lasów w ogólnej powierzchni obszaru) na terenie LGR jest dość niskim
poziomie i stanowi 21,5% (woj. lubelskie – 23,1%). W 2013r. wg danych GUS na terenie LGR znajdowało się
prawie 43 tys. ha obszarów prawnie chronionych, które stanowiły 22% całkowitej powierzchni (obszary prawnie
chronione nie występują jedynie na terenie gmin: Ostrówek, Kłoczew i Nowodwór). Prawie 34% obszarów
prawnie chronionych znajduje się na terenie gminy Sosnowica. Ponadto na obszarze LGR znajdują się użytki
ekologiczne, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo - krajobrazowy (Stawy Siemień) i pomniki
przyrody.
Na terenie LGR znajduje się park narodowy, 3 parki krajobrazowe, 5 rezerwatów przyrody. W obszarze LGR
znajduje się również 4 obszary chronionego krajobrazu. Ponadto znajdują się tu obszary Natura 2000. Obszary
ochrony siedlisk to: Dolny Wieprz, Maśluchy, Ostoja Parczewska, Ostoja Poleska, Wrzosowisko w Orzechowie;
natomiast wśród obszarów ochrony ptaków na terenie LGR znajdują się: Dolina Tyśmienicy, Lasy Parczewskie,
Zbiornik Podedwórze, Uroczysko Mosty-Zahajki oraz Polesie. Występowanie różnorodnych form ochrony
przyrody świadczy o unikatowych walorach przyrodniczych tego terenu i czystym środowisku.
Ryc. 2. Sieć hydrograficzna Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Źródło: opracowanie własne
Charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody prezentuje poniższa tabela.

Poleski Park Narodowy

Kozłowiecki Park
Krajobrazowy
Park Krajobrazowy
Pojezierze Łęczyńskie
Poleski Park
Krajobrazowy

Parki narodowe
O powierzchni 9 764,3 ha (na terenie LGR – 2392,4 ha), swoją ochroną
obejmuje liczne bagna, torfowiska, jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy
leśne z bogactwem flory i fauny
Parki Krajobrazowe
O powierzchni 6121 ha (na terenie LGR – 672 ha), ochroną obejmuje kompleks
leśny posiadający szereg elementów przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu
naturalnego
O powierzchni 11816 ha (na terenie LGR – 6940 ha), ochrona obejmuje liczne
jeziora, stawy, mokradła i torfowiska wraz z fauną i florą, a także lasy z
fragmentami starodrzewu sosnowego i dębowego
O powierzchni 5113 ha (na terenie LGR – 1083 ha), ochroną obejmuje
ekosystemy wodne (podmokłe równiny, łąki, torfowiska) wraz z fauną w
szczególności awifauną
Rezerwaty przyrody
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Rezerwat Jezioro
Obrazowskie

Rezerwat Królowa Droga
Rezerwat Lasy
Parczewskie
Rezerwat Warzewo
Rezerwat Torfowisko przy
Jeziorze Czarnym

Specjalny obszar ochrony ptaków

Specjalny obszar ochrony siedlisk

Obszar Chronionego
Krajobrazu Pradolina
Wieprza
Obszar Chronionego
Krajobrazu Kozi Bór
Obszar Chronionego
Krajobrazu Annówka
Poleski Obszar
Chronionego Krajobrazu

O powierzchni 81,79 ha, przedmiotem ochrony jest zachowanie jeziora
dystroficznego oraz naturalnych zbiorowisk torfowiskowych i leśnych z
obecnością rzadkich składników flory, w tym wielu gatunków podlegających
ochronie prawnej
O powierzchni 38,57 ha, przedmiotem ochrony jest zachowanie starodrzewu
dębowego naturalnego pochodzenia z pomnikowymi okazami dębu
szypułkowego
O powierzchni 157,29 ha, przedmiotem ochrony jest zachowanie starodrzewu
sosnowo-dębowego w miejscu intensywnej działalności partyzanckiej w okresie
II wojny światowej
O powierzchni 58,25 ha, przedmiotem ochrony jest zachowanie miejsc
lęgowych i ostoi wielu gatunków ptaków
O powierzchni 46,17 ha, przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów
naukowych i krajobrazowych torfowiska wysokiego oraz malowniczego
krajobrazu z występującymi jeziorami i torfowiskami
Obszary Chronionego Krajobrazu
O powierzchni 33 159 ha, obszar chroniony ze względu na wyróżniający się
krajobraz ze zróżnicowanymi ekosystemami

O powierzchni 12 681 ha, obszar chroniony ze względu na mozaikę lasów i łąk
wyróżniający się na tym terenie
O powierzchni 2 069 ha, stworzony został w celu ochrony zwartego, dobrze
zachowanego kompleksu leśnego
O powierzchni 44950 ha, przedmiotem ochrony są rozległe równiny z licznymi
torfowiskami i jeziorami oraz lasami sosnowymi i mieszanym
Obszar Natura 2000
„Dolny Wieprz” - o powierzchni 8182,3 ha, ochrania rozległą płaską dolinę rzeczną z bogatym
mikroreliefem (piaszczyste wzniesienie i muliste obniżenia)
„Maśluchy” - o powierzchni 91.6 ha, obszar ma na celu ochronę najbardziej typowo wykształconej
w skali województwa lubelskiego murawy bliźniczkowej
„Ostoja Parczewska” - o powierzchni 3591,5 ha, Obszar leży w kompleksie Lasów Parczewskich i
obejmuje równinę w zlewni Tyśmienicy, z podmokłymi obniżeniami torfowisk, łąki towarzyszące
ciekom i jeziora
„Ostoja Poleska” - o powierzchni 10159,1 ha, w jej skład wchodzą dwa niepołączone ze sobą
obszary: Poleski Park Narodowy i Bagno Bubnów z Bagnim Stawem, obszar ma olbrzymie
znaczenie dla żółwia błotnego i strzebli błotnej, gdyż jest to jedna z największych krajowych ostoi
tych gatunków
„Wrzosowisko w Orzechowie” - o powierzchni 18,8 ha, obszarem ochrony są suche wrzosowiska
„Dolina Tyśmienicy” - o powierzchni 7363,7 ha, obszar Doliny Tyśmienicy obejmuje fragment
doliny rzeki Tyśmienicy od stawu Siemień (w okolicy Ostrowa Lubelskiego) do ujścia tej rzeki do
Wieprza, ochrania stanowiska populacji ptaków siewkowych, w ostoi tej stwierdzono występowanie
co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 11 gatunków występujących tu
ptaków uznawanych jest za gatunki zagrożone - umieszczono je w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt
„Lasy Parczewskie” - o powierzchni 14024,3 ha, obejmuje duży kompleks Lasów Parczewskich
położonych między rzeką Tyśmienicą a Kanałem Wieprz-Krzna, obszar jest ostoją ptaków o randze
europejskiej. Odnotowano tu występowanie przynajmniej 23 gatunków ptaków z załącznika I
Dyrektywy Ptasiej. 5 gatunków zostało wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
„Uroczysko Mosty-Zahajki” - o powierzchni 5185 ha, na terenie ostoi występuje 21 gatunków
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków
(nie wymienionych w Dyrektywie). Porastające je szuwary i zarośla wierzbowe są idealnym
miejscem dla różnych gatunków rybitw
„Zbiornik Podedwórze” - o powierzchni 283,7 ha, obszar obejmuje należący do systemu
melioracyjnego Kanału Wieprz - Krzna zbiornik retencyjny o powierzchni 282 ha, wraz z
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otaczającymi go terenami (lasy - 1% i podmokłe łąki - 5% obszaru). Występuje co najmniej 20
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
„Polesie” - o powierzchni 18030,9 ha, obszar obejmuje fragment zabagnionych równin z jeziorami
(o różnych typach żyzności i w różnym stadium rozwoju) oraz torfowiskami, na terenie ostoi
występuje 28 gatunków ptaków lęgowych z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 10 innych
gatunków ptaków zagrożonych i cennych w skali Polski
Przez teren obszaru LGR przebiega również melioracyjny kanał wodny Kanał Wieprz-Krzna, który wywiera
negatywny wpływ na działalność rybacką. Na terenie zmeliorowanym dochodzi do wielu negatywnych zjawisk:
w okresie wiosennym mogą przyczynić się do hamowania odpływu nadmiaru wody, a w okresie letnim do
przesychania terenu, zmiany stosunków wodnych, co powoduje ubytek wody w kompleksach stawowych, które
są zasilane z kanału. Największe powierzchnie użytkowanych stawów karpiowych w obszarze oddziaływania
Kanału Wieprz-Krzna (minimum 5h) na obszarze LGR położone są w gminach: Uścimów (291,56 ha), Siemień
(92,8 ha), Sosnowica (82,68 ha) i Ostrów Lubelskie (12,22 ha). Natomiast do największych kompleksów
stawowych w rejonie kanału należy zaliczyć: kompleks Siemień o pow. 830 ha, kompleks stawowy Sosnowica I,
Stawy Rybne Górki oraz kompleks stawowy Libiszów I w gminie Sosnowica o powierzchni ponad 700 ha.
W grupie kompleksów stawowych zajmujących powierzchnię powyżej 200 ha znajduje się staw Jedlanka
w gminie Uścimów liczący 203,30 ha. Obwałowania stawów rybnych są w złym stanie technicznym, nie są
uszczelnione a skarpy odwodne są narażone na erozję na skutek falowania wody (umocnienia biologiczne również
są za słabe). Filtracja wody na zewnątrz powoduje duże straty, spowodowane niesprawnymi i nieuszczelnionymi
urządzeniami stawowymi, a także powoduje zabagnianie terenów przyległych. Niezbędne jest podjęcie działań
mających na celu odbudowę urządzeń stawowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzenie
rozwiązań projektowych mających na celu ograniczenie strat wody na przesięki przez dno i groble stawowe oraz
pogłębienie stawów i rekultywacji. Remontu wymagają też większość budowli wpustowych i upustowych, które
są w złym stanie technicznym. Zbiorniki wodne wymagają pogłębienia i rekultywacji.
Ryc. 3. Sieć hydrograficzna Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Źródło: opracowanie własne
Niezwykle istotne jest wykorzystanie potencjału obszaru LGR w zakresie odnawialnych źródeł energii
i podejmowania działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym. Pomimo realizacji projektów poprawiających efektywność energetyczną i wykorzystania OZE
w dalszym ciągu na obszarze LGR niezbędne jest podejmowanie wszelkich działań w ww. zakresach.
3.3 Gospodarka i rynek pracy (z uwzględnieniem sektora rybackiego)
W 2013r. na terenie gmin LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zarejestrowanych było 6 132 podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (2014 – 6179). Według danych GUS na tym terenie przeważają
gospodarstwa zatrudniające do 9 osób, w 2013 r. stanowiły aż 95% wszystkich przedsiębiorstw, ponadto działało
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tu 236 małych przedsiębiorstw, 47 średnich oraz 1 duże przedsiębiorstwo na terenie gminy Parczew. Od 2007 do
2010 roku liczba podmiotów gospodarczych systematycznie rosła, w 2011 roku spadła i od tego roku
systematycznie wzrasta. Wskaźnik przedsiębiorczości określający liczbę podmiotów wpisanych do rejestru
REGON na 10 tys. mieszkańców w 2013 roku dla obszaru LGR wyniósł 529 i był znacznie niższy niż w woj.
lubelskim (787).
W podziale na sekcje PKD 2007 najwięcej, bo aż 1 843 podmiotów było zarejestrowanych w sekcji G (Handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), na drugim miejscu podmioty
z sekcji F (Budownictwo – 956 podmiotów), a na trzecim podmioty z sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe – 605
podmioty). Według podziału PKD 2007 na terenie LGR w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
zarejestrowanych było w sumie 238 podmiotów, a w dziele 03 – rybactwo działało 5 podmiotów w gminach:
Parczew, Ryki, Siemień, Sosnowica i Kamionka.
Obszar LGR wyróżnia się dobrą atrakcyjnością inwestycyjną. Dostępne tereny inwestycyjne znajdują się w
dogodnych lokalizacja komunikacyjnych, są częściowo uzbrojone co stwarza atrakcyjną przestrzeń dla
potencjalnych przedsiębiorców chętnych do ulokowana swojej działalności na tym terenie.
Wykres 2 Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na obszarze Lokalnej Grupy
Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w latach 2007-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Charakterystyka rybactwa i rynku rybnego
Na terenie LGR działa 13 gospodarstw rybackich, które zajmują się produkcją rybną w stawach. Łączna
powierzchnia stawów ziemnych na tym obszarze wynosi 4 413,3 ha, z czego 88% to powierzchnia użytkowa
stawów (3 890,4 ha). Jedno gospodarstwo posiada aparaty inkubacyjne (100 urządzeń) o objętości całkowitej 0,8
m3. Wśród gatunków ryb największa produkcja całkowita i sprzedana w 2014r. została odnotowana w przypadku
karpia – produkcja całkowita ryb wyniosła 1 478 535 kg (w tym produkcja sprzedana wyniosła 89% - 1 309 327,6
kg), na drugim miejscu tołpygi (50 339 kg – produkcja całkowita, sprzedana 32 754,3 kg), a na trzecim amura
(produkcja całkowita – 35 137 kg, sprzedana – 14 594,8 kg). Innymi gatunkami ryb, które są z chowu i hodowli
w stawach są: karaś, lin, sum europejski, szczupak, sandacz i inne (dane 2014 r.). Według danych na 2014 r.
zatrudnionych w rybactwie jest łącznie 165 osób.
W 2013 roku gospodarską rybacką prowadzoną w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych
płynących zajmują się 3 podmioty. Na terenie LGR znajduje się 5 783,33 ha obwodów rybackich (22 szt.),
powierzchnia jeziorowych obwodów rybackich wynosi 825,96 ha (10 szt.), powierzchnia obwodów rybackich
ustanowionych na zbiornikach zaporowych wynosi 380,8 ha (2 szt.), natomiast powierzchnia rzecznych obwodów
rybackich wynosi 4 842,83 ha (10 szt.). W obwodach rybackich dokonuje się połowu następujących gatunków
ryb: szczupak, sandacz, okoń, sum, płoć, karaś.
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Tabela 2. Zatrudnienie w rybactwie w 2014 roku
Zatrudnienie bezpośrednio przy produkcji
Pozostałe osoby
Ogółem
Zatrudnieni na stałe Zatrudnieni sezonowo zatrudnione na stałe
Samozatrud
Samozatrud
Samozatrud
Samozatrud
Zatrudnie
Zatrudnie
Zatrudnie
Zatrudnie Zatrudn
nienie i
nienie i
nienie i
nienie i
nie osób z
nie osób z
nie osób z
nie osób z ienie na
członkowie
członkowie
członkowie
członkowie
zewnątrz
zewnątrz
zewnątrz
zewnątrz
stałe
rodziny
rodziny
rodziny
rodziny
[liczba
[liczba
[liczba
[liczba [liczba
[liczba
[liczba
[liczba
[liczba
osób]
osób]
osób]
osób]
osób]
osób]
osób]
osób]
osób]
20
96
13
5
2
41
35
142
165
Źródło danych: RRW 22
Przedsiębiorcy oraz gospodarstwa rybackie działające na terenie LGR odgrywają ważną rolę w gospodarce
lokalnej. Borykają się oni z ciągłymi problemami finansowymi, a przedsiębiorcy także z problemami kadrowymi,
co znacznie obniża ich aktywność inwestycyjną. Brakuje funduszy na rozwój i promocję działalności, w tym na
wyposażenie, doposażenie czy remont, a także jest małe zainteresowanie wprowadzaniem rozwiązań
innowacyjnych co niekorzystnie wpływa na ich konkurencyjność rynkową. Na rynku pracy brakuje
wykwalifikowanych pracowników, a ludzie młodzi nie są zainteresowani przejęciem gospodarstw rolnych i
rybackich z powodu ich niskiej rentowności. Jednocześnie dużym obciążeniem finansowym dla firm i
gospodarstw rybackich są koszty pracy. Podczas spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych na terenie gmin
LGR mieszkańcy oraz samorządy lokalne wskazały na problem niskiej przeżywalności nowopowstałych
przedsiębiorstw.
Przedstawiciele gospodarstw rybackich, na spotkaniach konsultacyjnych, wskazali wiele problemów związanych
z prowadzeniem i utrzymaniem działalności rybackiej. Do głównych należą: mała rentowność gospodarstw
spowodowana niskim popytem na ryby oraz stratami powstałymi w wyniku suszy i chorób ryb, niechęć ludzi
młodych do przejmowania rodzinnych tradycji rybackich ze względu na małą rentowność gospodarstw rolnych i
rybackich, a także trudności z wykształceniem rybackim. Ponadto na terenie LGR, tak jak i na terenie całego
województwa, brakuje przetwórni rybnych co znacznie ogranicza rynek zbytu, a także nie ma rozwiniętych sieci
powiązań i łańcuchów dostaw w sektorze rybackim, co zmusza do szukania innych rozwiązań ale poza terenem
województwa.
Rynek pracy
Na obszarze LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza, w 2013 r. średnio pracowały 84 osoby na 1 000 ludności
(GUS), a na terenie woj. lubelskiego – 172 osoby/1 000 ludności (86 osób, 2014r.). Od 2007 roku wartość ww.
wskaźnika systematycznie rośnie i najprawdopodobniej będzie miała dalszą tendencję wzrostową. Stopa
bezrobocia, która prezentuje stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym, dla
obszaru LGR w 2013r. wynosiła 11,3% i jej wartość od 2008 roku systematycznie rosła. Na terenie
poszczególnych gmin LGR wartość stopy bezrobocia waha się pomiędzy 8,1% w gminie Ostrów Lubelski,
a 18,2% w gminie Kock. W ogólnej liczbie bezrobotnych w 2013r. większy odsetek stanowili mężczyźni 52%.
Natomiast stopa bezrobocia, liczona jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych
ekonomicznie, na koniec grudnia 2013 roku była najwyższa na terenie powiatu lubartowskiego i wynosiła 17,5%,
na terenie powiatu parczewskiego i powiatu ryckiego wartości stopy bezrobocia były podobne i wynosiły
odpowiednio 15,3% i 15,5%.
Wywiady indywidualne przeprowadzone z przedstawicielami różnych sektorów pozwoliły na zidentyfikowanie
grupy osób borykającej się z największymi trudnościami na rynku pracy, którymi wg respondentów są ludzie
młodzi. Do głównych problemów tej grupy należy zaliczyć brak miejsc pracy jak i trudności w jej znalezieniu,
a także niesatysfakcjonujące zarobki, które uniemożliwiają usamodzielnienie się. Ludzie młodzi zmuszeni są do
emigracji do większych ośrodków miejskich oraz za granicę, gdzie mają szansę na pracę i lepsze zarobki, a także
na stabilizację i założenie rodzin.
Rolnictwo
Na terenie LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
działało 18 233 gospodarstwa rolne. Największy odsetek stanowiły gospodarstwa rolne od 1 do 5 ha (41,5%), na
drugim miejscu gospodarstwa do 1 ha włącznie (24,2%), najmniej natomiast gospodarstwa powyżej 15 ha (5,6%).
Mieszkańcy spotkań konsultacyjnych wskazali, że rolnictwo staje się coraz mniej opłacalne i rolniczy szukają
dodatkowych źródeł utrzymania.
Średnia powierzchnia gospodarstw na obszarze LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” wynosi 7,49 ha przy
czym jest ona zróżnicowana na terenie poszczególnych gmin należących do LGR. Największą średnią
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powierzchnią gospodarstw ma gmina Podedwórze (17,84 ha), na drugim miejscu gmina Dębowa Kłoda
(11,64 ha). Najmniejszą średnią powierzchnie gospodarstwa ma gmina Ryki – 3,95 ha.
Na terenie LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” wśród zwierząt hodowlanych przeważa chów i hodowla
drobiu – 7 034 gospodarstwa, a na drugim miejscu chów i hodowla bydła – 5 037 gospodarstwa. Pogłowie
zwierząt w sztukach dużych na terenie LGR wynosi 68 410 SD.
Na terenie LGR występują korzystne warunki do rozwoju przemysłu rolno - spożywczego. Ze względu na
przeważający wiejski charakter obszaru LGR, nieskażone środowisko oraz korzystną strukturę agrarną istnieją tu
również korzystne warunki do rozwoju produkcji ekologicznej żywności.
3.4 Kultura i turystyka
Na obszarze LGR „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” znajduje się wiele zabytków wpisanych do Wojewódzkiego
Rejestru Zabytków, związanych z bogatą historią tego obszaru. Według podziału na kategorie znajdują tu się
zabytkowe cmentarze i kaplice cmentarne, obiekty sakralne, obiekty świeckie i inne. Obiektów zabytkowych nie
ma na terenie gminy Nowodwór i gminy Uścimów. Na spotkaniach konsultacyjnych mieszkańcy wskazali, że
stan zabytków na terenie LGR w ostatnich latach uległ znaczącej poprawie, w szczególności stan zabytków które
znajdują się w dyspozycji samorządów.
Na obszarze LGR znajduje się jedno muzeum Pałac w Kozłówce, który obejmuje zespół pałacowo-parkowy
rodziny Zamoyskich i od 16 maja 2007 roku zespół został wpisany na listę Pomników historii. W muzeum
znajdują się ciekawe zbiory obejmujące malarstwo, rzeźbę i grafikę, antyczne meble, ceramikę i szkło zachowane
po rodzinie Zamoyskich, naczynia z metali szlachetnych, ciekawe tkaniny oraz instrumenty do mechanicznego
odtwarzana muzyki. W otoczeniu muzeum znajduje się kaplica wzorowana na wersalskiej z kopią nagrobka Zofii
z Czartoryskich Zamoyskiej, powozownia, Galeria sztuki socrealizmu oraz ogród w stylu francuskiego baroku.
Na terenie gmin LGR prężnie rozwijają się działalność związana z twórczością ludową, świadczy o tym liczba
działających na tym terenie twórców oraz zespołów lokalnych podtrzymujących lokalne tradycje.
Z analizy ruchu turystycznego w latach 2007-2014 na podstawie danych GUS wynika, że obszar LGR nie
wyróżnia się na terenie województwa lubelskiego. Obiekty noclegowe zlokalizowane są na terenie gmin: Dębowa
Kłoda, Parczew, Sosnowica, Kamionka, Ostrów Lubelski, Uścimów, Kłoczew i Ryki. Według danych GUS w
2013r. znajdowało się tu 6 obiektów hotelowych z 198 miejscami noclegowymi (w gminie Dębowa Kłoda – 2,
Ryki – 3, Kłoczew – 1), oraz 11 innych obiektów noclegowych z 892 miejscami noclegowymi. Podczas spotkań
konsultacyjnych uczestnicy spotkań wskazali , że infrastruktura noclegowo-gastronomiczna jest nierównomiernie
rozłożona, oraz w dalszym ciągu odnotowuje się w niej braki.
Na terenie gmin LGR jakość infrastruktury turystycznej ulega systematycznej poprawie, znajduje się tu wiele
szlaków turystycznych, które udostępniają atrakcyjną przestrzeń turystyczną tego obszaru jednak w dalszym ciągu
istnieją duże potrzeby w tym zakresie. Mieszkańcy, podczas spotkań konsultacyjnych, wskazali że brakuje spójnej
promocji turystycznej obszaru LGR pomimo wielu działań promocyjnych tego obszaru, w tym promocji
produktów rybackich.
3.5 Spójność wewnętrzna obszaru
Oprócz spójności przestrzennej obszar LGR charakteryzuje spójność przyrodnicza oraz kulturowa związana
z tradycjami rybackimi. Pod względem przyrodniczym obszar charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu ze
względu na położenie obszaru na terenie trzech różnych makroregionów: teren Niziny Południowopodlaskiej to
lekko falista równina, obszar Polesia Zachodniego wyróżnia występowanie licznych zjawisk krasowych
(występowanie jezior termokrasowych) oraz przewaga torfowisk, a południowa część gminy Ryki, która leży
w obszarze Niziny Środkowomazowieckiej (mezoregion Dolina Środkowej Wisły), jest płaską kotliną. Ponadto
rejon LGR jest bogaty w zbiorniki wodne.
Obszar LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” od zawsze jest związany z rybactwem i łowiectwem. Osady
rybackie powstawały przy dużych zbiornikach wodnych, gospodarstwa prowadzone są wg tradycji rodzinnej
(tradycyjny połów stawowy) i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Największe gospodarstwa rybackie
funkcjonujące na obszarze LGR, są to przekształcone gospodarstwa państwowe, które powstały w PRL-u.
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IV. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT, która została przeprowadzona w oparciu o partycypację społeczną, pokazuje mocne i słabe strony
oraz szanse i zagrożenia, które wyrażają wyznaczone w LSR cele ogólne, cele szczegółowe, a także
przedsięwzięcia. Na I kluczowym etapie przygotowania LSR sporządzono diagnozę obszaru LGR oraz ww.
analizę w oparciu o dostępne dane oraz wnioski zebrane podczas wykorzystanych metod partycypacji: Warsztaty
SWOT, ankietyzację dotyczącą analizy SWOT, indywidualny wywiad telefoniczny z wybranymi
przedstawicielami poszczególnych sektorów oraz konsultacje on-line przeprowadzonej analizy. Opis
wykorzystanych metod oraz wnioski znajdują się w rozdziale II LSR Partycypacyjny charakter LSR.
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sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.4
Kultura i
turystyka
Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne
Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Zły stan techniczny obiektów
stawowych

Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Niezadowalający stan urządzeń
melioracyjnych

Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Drapieżniki zmniejszające
produkcję ryb

Rozdział 3, 3.1
Społeczeństwo,

Kłusownictwo

Rozdział 3, 3.1
Społeczeństwo,

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i rynek
pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)
Rozdział 3, 3.4
Kultura i turystyka
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Dobra pozycja obszaru pod
względem atrakcyjności
inwestycyjnej (wyznaczone
tereny inwestycyjne w części
uzbrojone, przyjazny klimat dla
inwestorów zewnętrznych i
rozwoju biznesu)

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i rynek
pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)

Korzystne warunki rozwoju
przetwórstwa rolnospożywczego i produkcji
ekologicznej żywności

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i rynek
pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)

Niska aktywność
przedsiębiorstw w zakresie
działalności inwestycyjnej

Współpraca podmiotów
rybackich, w zakresie
pozyskiwania materiału
zarybieniowego i sprzedaży
tonażowej

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i rynek
pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)

Niski poziom innowacyjności
przedsiębiorstw i ich
konkurencyjności

Poprawiająca się jakość
infrastruktury turystycznej i
usług turystycznych (szlaki
rowerowe i kajakowe) jednak
nadal duże potrzeby w tym
zakresie

Choroby ryb

Rozdział 3, 3.4
Kultura i turystyka

Niska przeżywalność
przedsiębiorstw
nowopowstałych

Duży potencjał z zakresu
odnawialnych źródeł energii

Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Niewystarczająca liczba
przetwórni rybnych, brak rynku
zbytu na obszarze LGR i
województwa

Czyste środowisko naturalne i
duże walory przyrodnicze
obszaru, unikatowa flora i fauna

Rozdział 3, 3.2
Środowisko
naturalne

Brak rozwiniętych sieci
powiązań i łańcuchów dostaw w
sektorze rybackim
Niska rentowność gospodarstw
rybackich spowodowana niskim
popytem na ryby,
występowaniem suszy i chorób
ryb
Brak zainteresowania ludzi
młodych przejęciem
gospodarstw rolnych i rybackich
z powodu ich niskiej
rentowności
Niewystarczająca infrastruktura
turystyczna i rekreacyjna

Rozdział 3, 3.1
Społeczeństwo,

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Rozdział 3, 3.4
Kultura i
turystyka
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Brak młodych
wykwalifikowanych rybaków

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)

Brak zintegrowanej promocji
turystycznej obszaru pomimo
realizacji wielu projektów
turystycznych z udziałem LGD i
LGR

Rozdział 3, 3.4
Kultura i
turystyka

Szanse

Odniesienie do
diagnozy

Zagrożenia

Wzrost konsumpcji wywołany
ożywieniem gospodarczym w
związku z wychodzeniem z
kryzysu oraz zwiększaniem się
liczby konsumentów na świecie

Dotyczy Rozdziału
3, 3.3 Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)

Złe stosunki wodne – susza

Korzystne zmiany w prawie
dotyczące sprzedaży
bezpośredniej, OZE, ochrony
środowiska, uproszczenia prawa
budowlanego

Dotyczy Rozdziału
3, 3.3 Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)

Zagrożenie powodziowe na
skutek szkodliwej działalności
bobrów

Poprawa warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich

Dotyczy rozdziału
3, 3.3 Gospodarka i
rynek pracy

Duża migracja ludzi młodych w
celu poszukiwania pracy

Znaczące środki wspierające
dalszy rozwój obszarów
wiejskich, rolnictwa i rybactwa
w latach 2014-2020, w tym w
szczególności w ramach polityk
krajowych, Wspólnej Polityki
Rolnej, Wspólnej Polityki
Rybackiej i polityki spójności

Wpływ na rozwój
wszystkich
obszarów
interwencji
wskazanych w
diagnozie

Niechęć młodego pokolenia do
zachowania tradycji rybackich i
kultywowania rodzinnych
zwyczajów

Wzrost świadomości
ekologicznej społeczeństwa

Dotyczy rozdziału
3, 3.2 Środowisko
naturalne

Powiększanie się zasięgu grup
wykluczenia na rynku pracy i
poza nim

Ochrona i zrównoważone
korzystanie z zasobów
naturalnych, w tym min. wód,
gleb, bioróżnorodności,
krajobrazu rolniczego, zasobów
genetycznych w rolnictwie,
leśnictwie i rybactwie

Dotyczy rozdziału
3, 3.2 Środowisko
naturalne

Wyludnianie się obszarów
wiejskich wskutek ujemnego
przyrostu naturalnego oraz
emigracji ludzi młodych do
większych miast lub za granicę

Wzrost popytu na rodzime
produkty (również rolnorybacko‐spożywcze) i usługi na
rynkach światowych i rynku
krajowym

Dotyczy rozdziału
3, 3.3 Gospodarka i
rynek pracy

Pogłębiający się deficyt wody –
ograniczenie dostępu do wody
stanowiące barierę dla rozwoju
rolnictwa i rybactwa

Odniesienie do
diagnozy
Dotyczy
wszystkich
obszarów
interwencji
zidentyfikowany
ch w diagnozie
Dotyczy
Rozdziału 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy (z
uwzględnieniem
sektora
rybackiego)
Dotyczy
rozdziału 3, 3.1
Społeczeństwo,
3.3 Gospodarka
i rynek pracy

Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy

Rozdział 3, 3.1
Społeczeństwo
Rozdział 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy
Wpływ na
spowolnienie
rozwoju
wszystkich
obszarów
interwencji
wskazanych w
diagnozie
Dotyczy
rozdziału 3, 3.2
Środowisko
naturalne
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Budowa i poprawa stanu
infrastruktury środowiska, w
tym m.in. zbiorników
zaporowych, infrastruktury
wodno‐ściekowej, infrastruktury
nawadniającej i odwadniającej
Poprawa systemu sprzedaży
produktów rolno‐spożywczych,
kanałów dystrybucji i systemów
logistycznych

Dotyczy rozdziału
3, 3.2 Środowisko
naturalne

Dotyczy rozdziału
3, 3.3 Gospodarka i
rynek pracy

Wydłużenie sezonu
turystycznego oraz wzrost
skłonności do wypoczynku na
obszarach wiejskich w Polsce

Dotyczy rozdziału
3, 3.4 Kultura i
turystyka

Wzrost popytu na turystykę
aktywną i turystykę blisko
przyrody

Dotyczy rozdziału
3, 3.4 Kultura i
turystyka

Wykreowanie marki
turystycznej w oparciu o
tradycje rybackie tego obszaru

Dotyczy rozdziału
3, 3.5 Spójność
wewnętrzna
obszaru

Aktywizacja lokalnej
społeczności poprzez
identyfikację lokalnych liderów
Ograniczone środki budżetu i
rosnące zadłużenie gmin
niepozwalające realizować
inwestycji prorozwojowych
Rozwój badań i opracowanie
nowych technologii i metod
produkcji przyjaznych dla
środowiska w zakresie rolnictwa
i rybactwa

Możliwość korzystania ze
wsparcia unijnego

Niekorzystny wpływ zmian
klimatu na produkcję rolną –
zagrożenie dla bezpieczeństwa
żywnościowego

Dotyczy
rozdziału 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy

Niekontrolowany wzrost
liczebności gatunków
chronionych w tym rybożernych
i bobrów
Pogłębiający się marazm
mieszkańców wsi, niechęć do
podejmowania inicjatyw
prorozwojowych oraz
wzajemnej współpracy
Presja na wzrost efektywności
wszystkich sektorów gospodarki
kosztem dziedzictwa
kulturowego obszarów
wiejskich

Dotyczy
rozdziału 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy
Dotyczy
rozdziału 3, 3.1
Społeczeństwo
Dotyczy
rozdziału 3, 3.3
Gospodarka i
rynek pracy

Dotyczy rozdziału
3, 3.1
Społeczeństwo
Dotyczy rozdziału
3, 3.1
Społeczeństwo
Dotyczy rozdziału
3, 3.2 Środowisko
naturalne, 3.3
Gospodarka i rynek
pracy (z
uwzględnieniem
sektora rybackiego)
Wpływ na rozwój
wszystkich
obszarów
interwencji
wskazanych w
diagnozie
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V. CELE I WSKAŹNIKI
Specyfika i opis celów
Analiza danych zastanych i zebranych w diagnozie, a także przeprowadzona analiza SWOT, pozwoliły na
wyznaczenie w LSR 3 celów ogólnych, które pozwolą na zniwelowanie długookresowych problemów
zdiagnozowanych na obszarze LGR.
Cel ogólny 1 Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza
odnosi się do jednego z głównych problemów obszaru jakim jest obszar przedsiębiorczości i rynek pracy.
Problemy występujące na tym obszarze zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w Rozdziale II Diagnoza
– opis obszaru i ludność, 3.1 Społeczeństwo i oraz 3.3 Gospodarka i rynek pracy (z uwzględnieniem sektora
rybackiego). Przeprowadzone konsultacje społeczne pozwoliły na zdiagnozowanie najważniejszych problemów
w tym zakresie, z uwzględnieniem problemów sektora rybackiego, który jest jedną z grup defaworyzowanych na
terenie LGR.
Osiągnięcie celu ogólnego będzie możliwe poprzez realizację operacji w zakresie 2 zdefiniowanych celów
szczegółowych:
1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim;
1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim.
Podjęte działania pozwolą na zniwelowanie słabych stron, zdefiniowanych na poziomie analizy SWOT, do
których należą m.in. wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców, w tym problemy na rynku pracy ludzi
młodych, niska aktywność przedsiębiorstw w zakresie działalności inwestycyjnej spowodowana ograniczonymi
środkami finansowymi, niska dochodowość gospodarstw rybackich, co w konsekwencji powoduje brak
zainteresowania młodego pokolenia do kontunuowania rodzinnych tradycji.
Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych.
1.0 INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA WODNY POTENCJAŁ
DOLIN TYŚMIENICY I WIEPRZA
Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Stan przedsiębiorczości na danym obszarze Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu
warunkuje jego rozwój gospodarczy. Realizacja szczegółowego 1.1 i będzie realizowane przez projekty
przedsięwzięcia pozwoli na rozwój sektora konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach
prywatnego oraz stworzenie nowych miejsc pracy tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
poza
sektorem
rybackim.
Lokalne
• Budowa, remont lub modernizacja obiektów,
przedsiębiorstwa często borykają się z brakiem
• Zakup sprzętu i wyposażenia,
środków
finansowych,
co
wiąże
się
• Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne
z niedoinwestowaniem przedsiębiorstw który
źródła energii,
hamuje ich rozwój. Poprawę dobrobytu
• Szkolenia i kursy doszkalające, również z zakresu
społecznego na tym obszarze zapewni również
ochrony środowiska i postaw ekologicznych.
możliwość
pozyskania
środków
na
samozatrudnienie. Obecnie osoby chętne na
założenie działalności gospodarczej nie mają
wkładu własnego oraz borykają się z barierami
formalno-prawnymi związanymi z zakładaniem
działalności. W kryteriach wyboru premiowani
będą przedsiębiorcy, którzy podejmują lub
rozwijają działalność gospodarczą w branżach:
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura
rozrywka
i
rekreacja
oraz
związanej
z działalnością rybacką. Ponadto premiowane
będą operacje mające charakter innowacyjny
określony w LSR.
Cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybactwa
Uzasadnienie
Sposób realizacji
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Wodny potencjał obszaru LSR stwarza
możliwości
rozwoju
przedsiębiorczości
w sektorze rybackim oraz podmiotów związanych
z sektorem rybackim. Przedstawiciele tego
sektora podczas spotkań konsultacyjnych
wskazali,
że
gospodarstwa
wymagają
doinwestowania
w zakresie
modernizacji
technologicznej jak i poprawy potencjału
sprzedażowego
w
celu
podniesienia
konkurencyjności.

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu
szczegółowego 1.2 i będzie realizowane przez projekty
konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach
tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
• zakup sprzętu, maszyn i wyposażenia w ramach
działalności rybackiej i z nim nią związaną,
• tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej
produktów rybackich,
• budowa, przebudowa lub remont obiektów
służących do prowadzenia działalności rybackiej,
• poprawa warunków pracy.
Przedsięwzięcie 1.2.2 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową
działalnością rybacką
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Działalność sektora rybackiego, obarczona jest Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu
ryzykiem sezonowości produkcji oraz niską szczegółowego 1.2 i będzie realizowane przez projekty
dochodowością. Realizacja przedsięwzięcia konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach
pozwoli na wykorzystanie potencjału obszaru tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
rybackiego poprzez zróżnicowanie działalności
• Budowa, remont lub modernizacja obiektów,
gospodarczej
bądź
dywersyfikację
osób
• Zakup sprzętu i wyposażenia.
zatrudnionych w rybactwie.
Drugi cel ogólny Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny i dziedzictwo kulturowe oraz atuty
środowiska naturalnego został zdefiniowany na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych
konsultacji społecznych, w tym niewystarczające wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych tego
obszaru. Na obszarze LGR uczestnicy spotkań konsultacyjnych wskazali braki w infrastrukturze turystycznej
i rekreacyjnej oraz niewystarczającą liczbą obiektów noclegowo-gastronomicznych oferujących turystom
wysokie standardy usług, a także brak zintegrowanej promocji turystycznej gmin z obszaru LGR pomimo
realizacji projektów w poprzednim okresie programowania. Przedstawiciele sektora rybackiego zgłosili wiele
problemów związanych z produkcją rybacką, która uzależniona jest w dużej mierze od stanu środowiska
naturalnego i procesów w niej zachodzących. Do najważniejszych problemów należą: zły stan obiektów rybackich
oraz urządzeń melioracyjnych które w głównej mierze warunkują efektywność produkcji rybackiej, walka z
kłusownictwem i chorobami ryb, szkodliwa działalność gatunków chronionych zwierząt (w szczególności
bobrów) oraz skutki zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej powodujące straty.
Osiągnięcie celu ogólnego będzie możliwe poprzez realizację operacji w zakresie 2 zdefiniowanych celów
szczegółowych:
2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim;
2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego.
Podjęte działania umożliwią poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGR, która pozwoli na
udostępnienie miejsc atrakcyjnych. Jednocześnie pozwoli na niwelowanie słabych stron z przeprowadzonej
analizy SWOT zarówno w sferze poprawy dobrostanu społecznego jak i przywracania stanu pierwotnego
produkcji rybackiej. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach poszczególnych
celów szczegółowych.
2.0 WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W OPARCIU O DOBROSTAN SPOŁECZNY I DZIEDZICTWO
KULTUROWE ORAZ ATUTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Obszar LGR ze względu na położenie w dolinach Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu
Tyśmienicy i Wieprza posiada unikatowe zasoby szczegółowego 2.1 i będzie realizowane przez projekty
przyrodnicze, które są podstawą do rozwoju konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Podczas tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych
• tworzenie miejsc wypoczynkowych, biwakowych,
w ramach partycypacji społecznej mieszkańcy
punktów widokowych i innej małej architektury
obszaru LGR wskazali na braki w infrastrukturze
• budowa, remont lub przebudowa publicznej
turystyczno-rekreacyjnej oraz stan istniejącej nie
infrastruktury turystycznej, m.in. ścieżki
jest zadowalający. Operacje w tym zakresie
rowerowe, szlaki turystyczne i kajakowe,
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pozwolą na udostępnienie miejsc atrakcyjnych
turystycznie obszaru oraz poszerzą ofertę
spędzania wolnego czasu dla społeczności
lokalnej co poprawi integrację społeczności
lokalnej.

•
•
•
•
•

place zabaw,
siłowania zewnętrzna,
skateparku,
utworzenie punków informacji turystycznej
zakup wyposażenia do ogólnodostępnych
i niekomercyjnych
obiektów
turystycznych
i rekreacyjnych.
Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego
Przedsięwzięcie 2.2.1 Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Gospodarstwa rybackie na terenie LGR borykają Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu
się z niekontrolowanym wzrostem liczebności szczegółowego 2.2 i będzie realizowane przez projekty
gatunków chronionych, które powodują znaczne konkursowe. Wśród operacji realizowanych w ramach
szkody w gospodarstwach. Problemem są tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
również straty i zniszczenia spowodowane
• zakup metalowych siatek na groble stawów
skutkami zdarzeń noszących znamiona klęski
rybnych;
żywiołowej oraz zmiany stosunków wodnych w
• monitoring;
wyniku długotrwałej suszy, które w wyniku
• przywrócenie stanu po znamionach klęski
obniżenia stanów wód wzmagają presję gatunków
żywiołowej.
ptaków rybożernych. Ponadto stosowane do tej
pory metody walki z kłusownictwem nie
spowodowały zminimalizowania strat. Dlatego
też niezbędne jest podjęcie działań mających na
celu zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej w celu
zminimalizowania strat na korzyść wzrostu
produkcji rybackiej.
Trzeci cel ogólny, który brzmi Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i Wieprza – promocja, wymiana
wiedzy i doświadczeń został wyznaczony w oparciu o problemy zdiagnozowane na poziomie społeczności
lokalnej w zakresie zmian zwyczajów żywieniowych Polaków oraz brakiem aktywności ludności obszaru LGR
w życiu społecznym. Podczas przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych przedstawiciele sektora rybackiego
zwrócili uwagę na istotny problem związany z ograniczeniem spożycia karpia na korzyść innych gatunków ryb,
produktów przetworzonych, a nawet zakupu tańszych produktów importowanych z zagranicy. W rezultacie,
zarówno cena jak i produkcja karpia spada, pomimo bezpośredniej bliskości ogromnego potencjalnego rynku
zbytu. Dlatego ważne jest podjęcie działań mających na celu promocję i popularyzację produktów rybackich na
obszarze LGR. Drugim ważnym problemem obszaru jest pogłębiający się marazm społeczny spowodowany
brakiem aktywności lokalnej społeczności.
Osiągnięcie celu ogólnego będzie możliwe poprzez realizację operacji w zakresie 2 zdefiniowanych celów
szczegółowych:
3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego
3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Realizacja operacji pozwoli na utrzymanie dialogu społecznego poprzez wyłonienie lokalnych liderów,
aktywizację społeczności oraz popularyzację produkcji rybackiej. Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia
możliwe do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych.
3.0 ZINTEGROWANE RYBACTWO W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA – PROMOCJA,
WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego
Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli w rozwoju społeczności
lokalnej
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Społeczeństwo na obszarach wiejskich, ze względu na Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągniecia celu
styl życia i pracy, jest narażone na zaburzone społeczne szczegółowego 3.1 i będzie realizowane przez
funkcjonowanie. Pogłębiający się marazm społeczny projekt własny. Wśród operacji realizowanych
powoduje zaburzenie ról społecznych (rodzinnych, w ramach tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
towarzyskich,
kulturowych)
i
niechęci
do
• działania szkoleniowe i edukacyjne.
podejmowania inicjatyw prorozwojowych oraz
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wzajemnej współpracy. Realizacja przedsięwzięcia
umożliwi
aktywizację
społeczności
poprzez
identyfikację lokalnych liderów, którzy umożliwią
wzmocnienie
sieci
powiązań
i kanałów
komunikacyjnych pomiędzy różnymi grupami
społecznymi. Pozwoli to na budowanie społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wzmacnianie kapitału
społecznego, tak istotnego jako nowoczesnego
czynnika rozwoju.
Cel szczegółowy 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Przedsięwzięcie 3.2.1 Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Istotnym elementem poprawy i popularyzacji rybactwa Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celu
jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu szczegółowego 3.2 i będzie realizowane przez
promocję produktów i dziedzictwa rybackiego. Obszar projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych
LGR jest silnie związany z tradycjami rybackimi od w ramach tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.:
pokoleń. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na
• Organizacja
wydarzeń
kulturalnych
zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz promocję
i promocyjnych,
lokalnych produktów rybackich. Ponadto realizacja
• Działania promocyjne,
projektów współpracy pozwoli na propagowanie
• Działania edukacyjne.
dobrych praktyk i promocję o zasięgu ponadlokalnym.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez projekt
współpracy o zasięgu krajowym, którego celem jest
popularyzacja i promocja potraw z ryb słodkowodnych.
W ramach projektu zaplanowane jest zorganizowanie
targów, wystaw i imprez plenerowych pod hasłem
„ZŁOTA ŁUSKA”. Współpraca będzie opierać się na
wspólnym działaniu 2 LGR: „W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza” oraz Puszczy Sandomierskiej. Ponadto
realizowany
będzie
międzynarodowy
projekt
współpracy, w ramach którego planowana jest
organizacja wyjazdu studyjnego do Lokalnych Grup
Rybackich poza granicami Polski w celu wymiany
doświadczeń, czerpaniu inspiracji i pomysłów na
działania związane z wdrażaniem LSR. Współpraca
będzie opierać się na działaniu LGR: „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza”, Puszczy Sandomierskiej oraz
Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.
Przedsięwzięcie 3.2.2 Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu
Uzasadnienie
Sposób realizacji
Na terenie LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celu
ważnym aspektem jest ochrona i zrównoważone szczegółowego 3.2 i będzie realizowane przez
korzystanie z zasobów naturalnych, w tym min. wód, projekty konkursowe. Wśród operacji realizowanych
gleb, bioróżnorodności, krajobrazu rolniczego, w ramach tego przedsięwzięcia znajdują się, m.in.
zasobów genetycznych w rolnictwie, leśnictwie i badania naukowe.
rybactwie. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi analizę
przebiegów procesów produkcyjnych w sektorze
rybackim, wykorzystania zasobów, zasilania produkcji,
zmienności, kontroli raportowania produkcji i zużycia
materiałów oraz identyfikacja ryzyk, ograniczeń i strat.
Rozwój badań i opracowanie nowych technologii
i metod produkcji przyjaznych dla środowiska
w zakresie
rolnictwa
i
rybactwa
umożliwi
zaproponowanie zmian w celu odniesienia konkretnych
efektów.
Cel szczegółowy 3.3 Wsparcie funkcjonowania Biura LGR
3.3.1 Bieżące funkcjonowanie Biura i doradztwo
Uzasadnienie
Sposób realizacji
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W celu jak najpełniejszej realizacji zapisów Lokalnej
Strategii Rozwoju pracownicy Biura LGR będą
udzielać potencjalnym beneficjentom i beneficjentom
LGR
doradztwa
w
zakresie
prawidłowego
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w
ramach LSR. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia
ponoszone będą wszystkie koszty związane z
prawidłowym funkcjonowaniem biura.
3.3.2 Animacja lokalna i działania komunikacyjne
Uzasadnienie
W celu jak najlepszej realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2023 wskazane jest
organizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych
dla potencjalnych wnioskodawców tak, aby operacje
zostały jak najlepiej przygotowane i wpisały się
w założenia Strategii, a przy tym przyczyniły się do
rozwoju
społeczno-gospodarczego
obszaru.
Dodatkowo w celu efektywnego wdrożenia Lokalnej
Strategii Rozwoju pracownicy Biura oraz członkowie
poszczególnych organów LGR powinni mieć
odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym
zaplanowano dla nich pakiet szkoleń, które przyczynią
się do zwiększenia ich kompetencji i wiedzy niezbędnej
do wdrożenia LSR.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach
kosztów na funkcjonowanie LGR. W jego ramach
planowane jest prowadzenie Biura LGR oraz
prowadzenie
doradztwa
dla
potencjalnych
beneficjentów.

Sposób realizacji
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach
wsparcia na finansowanie LGR w ramach działań
animacyjnych. W jego ramach planowana jest
realizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych
wnioskodawców oraz pracowników biura i
członków Rady oraz realizacja innych działań
komunikacyjnych
wskazanych
w
planie
komunikacji.

Zgodność LSR z celami określonymi w realizowanych programach
W ramach PO RYBY 2014-2020 przez podejście RLKS jest realizowany cel tematyczny 8 – Promowanie
trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
W ramach celu tematycznego 8 oraz priorytetu Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej wspierane będą
operacje mające na celu:
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie
innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich,
Powyższe cele realizowane będą za pomocą celu ogólnego 1. Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca
wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,
Cel ten realizowany będzie dzięki wdrożeniu celu szczegółowego 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów
środowiska naturalnego w ramach celu ogólnego 2. Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny
i dziedzictwo kulturowe oraz atuty środowiska naturalnego.
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego,
Cel ten realizowany będzie dzięki wdrożeniu celu szczegółowego 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego
i rekreacyjnego na obszarze rybackim w ramach celu ogólnego 2. Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan
społeczny i dziedzictwo kulturowe oraz atuty środowiska naturalnego, celu szczegółowego 3.1 Wzrost wiedzy na
obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego oraz celu szczegółowego 3.2 Popularyzacja i
promocja rybactwa śródlądowego w ramach celu ogólnego 3. Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy
i Wieprza – promocja, wymiana wiedzy i doświadczeń.
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi
zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa
śródlądowego w ramach celu ogólnego 3. Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i Wieprza – promocja,
wymiana wiedzy i doświadczeń.
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Źródła finansowania
Wszystkie cele realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” realizowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (EFMR) oraz ze środków własnych poszczególnych beneficjentów. Katalog przykładowych
operacji realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć został przygotowany na podstawie spotkań
konsultacyjnych przeprowadzonych w procesie opracowywania LSR.
Metodologia określania wskaźników
Specyfikacji wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych dokonano
w oparciu o „Poradnik dla LGD w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”.
Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania przedstawiono w poniższej matrycy celów, przedsięwzięć
i wskaźników LSR. Szczegółową realizację wskaźników produktu przedstawiono natomiast w załączniku nr 3.
Plan działania.
W odniesieniu do przedsięwzięć zastosowano wskaźniki produktu, które mierzą fizyczne efekty będące wynikiem
realizacji pojedynczych operacji składających się na przedsięwzięcia. W przypadku celów szczegółowych
ustalono wskaźniki rezultatu określające sposób wykorzystania ww. produktów przez grupę docelową, dla której
były one przeznaczone. Z kolei do celów ogólnych strategii przypisano wskaźniki oddziaływania, wskazujące
poprawę stanu lub zmniejszenie zjawisk negatywnych w obrębie LGR. Prezentują one konsekwencje danej
operacji wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty w odniesieniu do beneficjentów bezpośrednich
i tych w otoczeniu. Wyboru wskaźników do przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych dokonano na
podstawie uzyskanych w ramach konsultacji społecznych informacji i przykładowych operacji do realizacji
strategii (w przypadku wskaźników produktu), ustalonych sposobów wykorzystania produktów przez grupy
docelowe (wskaźniki rezultatu) oraz oceny długookresowych konsekwencji realizacji poszczególnych operacji w
odniesieniu do beneficjentów (wskaźniki oddziaływania).
Źródła pozyskania danych do pomiaru wskaźników
W przypadku wskaźników produktu, dających informację o postępach w realizacji poszczególnych przedsięwzięć
źródłem pozyskania danych będą głownie dane przekazane przez beneficjentów w ankietyzacji oraz dane LGR.
Wskaźniki rezultatu również będą ustalane na podstawie danych gromadzonych przez beneficjentów oraz danych
Lokalnej Grupy Rybackiej. Źródłem pozyskania danych do pomiaru wskaźników oddziaływania będą dane
statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane pozyskane w wyniku ankietyzacji mieszkańców obszaru
LGR.
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Matryca celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju*:
1.0
1.1
1.2

CEL OGÓLNY 1
CELE SZCZEGÓŁOWE

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA WODNY POTENCJAŁ DOLIN TYŚMIENICY I
WIEPRZA
Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
Jednostka
miary

stan
początkowy
2014 rok

plan
2023 rok

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności

szt.

551

560

Dane statystyczne GUS

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym

%

10,2

9,8

Dane statystyczne GUS

Jednostka
miary

stan
początkowy
2015 rok

plan
2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
(w tym samozatrudnienie)

etaty

0

11

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze rybackim w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne

etaty

0

14

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacką

etaty

0

1

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

W1.0

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

W1.1

W1.2

Źródło danych/sposób
pomiaru
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Przedsięwzięcia

1.1.1

Podejmowanie lub
rozwój
przedsiębiorczości
na obszarze LGR

Grupy
docelowe

Mieszkańcy
LGR

1.2.1

Rozwój gospodarstw
rybackich i podmiotów
związanych z sektorem
rybackim

1.2.2

Podejmowanie i rozwój
działalności
gospodarczej
Rybacy
niezwiązanej
z podstawową
działalnością rybacką

Rybacy,
Przedsiębiorcy

SUMA:

Sposób realizacji
(konkurs,
projekt grantowy,
operacja własna,
projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu
Wartość
Nazwa

Jednostka
miary

początkowa
2015 rok

końcowa
2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Liczba projektów
polegających
na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

szt.

0

2

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
ukierunkowanych na
innowację

szt.

0

4

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

szt.

0

5

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Konkurs
(1 450 000 zł)
(362 500 EUR)

Liczba wspartych
gospodarstw rybackich
i podmiotów związanych
z sektorem rybackim

szt.

0

6

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Konkurs
(500 000 zł)
(125 000 EUR)

Liczba operacji
polegających
na różnicowaniu
działalności
i dywersyfikacji
zatrudnienia

szt.

0

1

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Konkurs
(2 950 000 zł)
(737 500 EUR)

4 900 000,00 zł
1 225 000,00 EUR
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2.0
2.1
2.2

CEL OGÓLNY 2
CELE SZCZEGÓŁOWE

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W OPARCIU O DOBROSTAN SPOŁECZNY I DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ
ATUTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

W 2.0 Stosunek liczby turystów korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców LGR
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

W 2.1

Wzrost o 15% liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej

Liczba gospodarstw rybackich objętych wsparciem w zakresie przeciwdziałania
kłusownictwu, przywrócenie i zabezpieczenie potencjału zniszczonego w wyniku
W 2.2
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkód spowodowanych
działalnością chronionych gatunków zwierząt

Jednostka
miary

stan
początkowy
2014 rok

plan
2023 rok

osoba

1558

1565

Jednostka
miary

stan
początkowy
2015 rok

plan
2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

osoba

8000

9200

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

podmiot

0

7

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Źródło danych/sposób
pomiaru
Dane statystyczne GUS
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Przedsięwzięcia

2.1.1

2.2.1

Grupy
docelowe

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy, operacja
własna, projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

JST

Konkurs
(2 309 644 zł)
(577 411 EUR)

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej

Konkurs
(2 000 000 zł)
(500 000 EUR)

Liczba operacji
w zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie
i zabezpieczenie
potencjału
zniszczonego
w wyniku zdarzeń
noszących
znamiona klęski
żywiołowej
lub szkód
spowodowanych
działalnością
chronionych
gatunków zwierząt

Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
na obszarze LGR

Zabezpieczanie i
przywracanie stanu
pierwotnego produkcji
rybackiej

Mieszkańcy,
Przedsiębiorcy,
Rybacy

SUMA

Wskaźniki produktu
Wartość
Nazwa

Jednostka
miary

Źródło danych/sposób
pomiaru

początkowa
2015 rok

końcowa
2023 rok

szt.

0

16

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

szt.

0

7

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

4 309 644,00 zł
(1 077 411 EUR)
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3.0

CEL OGÓLNY 3

Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

3.1
3.2
3.3

ZINTEGROWANE RYBACTWO W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA – PROMOCJA, WYMIANA WIEDZY I
DOŚWIADCZEŃ

CELE SZCZEGÓŁOWE

Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Wsparcie funkcjonowania Biura LGR
Jednostka
miary

stan
początkowy
2014 rok

plan 2023
rok

Liczba osób które zauważyły wzrost popytu na produkty rybactwa śródlądowego na
obszarze LGR

osoby

816

1040

Ankietyzacja
mieszkańców

Liczba osób które zauważyły wzrost udziału sektora rybackiego w życiu społeczności
lokalnej obszaru LGR

osoby

736

960

Ankietyzacja
mieszkańców

Jednostka
miary

stan
początkowy
2015 rok

plan
2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

osoby

0

25

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

% (osoby)

0%

osoby

0

200

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

podmioty

0

4

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

osoby

0

51

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

osoby

0

320

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

W3.0

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

W 3.1 Liczba przeszkolonych osób związanych z sektorem rybackim
Udział procentowy osób objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi
w stosunku do ogółu społeczeństwa
W 3.2 Liczba osób objętych badaniem popytu na produkty sektora rybackiego
Liczba gospodarstw rybackich objętych badaniem optymalizacji produkcji
Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego
doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizacje LSR, świadczonego
W 3.3 w biurze LGR
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

Źródło danych/sposób
pomiaru

20%
Dane beneficjentów/
(19 600 os.) /ankietyzacja, dane LGR
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Przedsięwzięcia

3.1.1

3.2.1

3.2.2

Aktywizacja sektora
rybackiego w celu
zwiększenia jego roli
w rozwoju społeczności
lokalnej

Wspieranie działań
informacyjnopromocyjnych o zasięgu
lokalnym,
ponadregionalnym
i międzynarodowym

Optymalizacja produkcji
rybackiej i badanie popytu

Grupy
docelowe

Rybacy

Mieszkańcy

Rybacy

Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy,
operacja własna,
projekt
współpracy,
aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu
Wartość
Nazwa

Jednostka
miary

początkowa
2015 rok

końcowa
2023 rok

Źródło danych/sposób
pomiaru

Konkurs/
/Projekt własny
(30 000 zł)
(7 500 EUR)

Liczba spotkań
edukacyjnoinformacyjnych

szt.

0

1

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Konkurs
(400 000 zł)
(100 000 EUR)

Liczba działań
informacyjnopromocyjnych
o zasięgu lokalnym
lub
ponadregionalnym

szt.

0

3

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

szt.

0

1

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

szt.

0

1

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

szt.

0

1

Dane beneficjentów/
/ankietyzacja, dane LGR

Liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy
Projekt współpracy
o zasięgu krajowym
(220 000 zł)
Liczba
(5 500 EUR)
zrealizowanych
międzynarodowych
projektów
współpracy
Konkurs
(100 000 zł)
(2 500 EUR)

Liczba projektów
badawczych
prowadzonych
na obszarze LGR
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3.3.1

3.3.2

Bieżące funkcjonowanie
Biura i doradztwo

Animacja lokalna i
działania komunikacyjne

Mieszkańcy
obszaru LGR,
Wsparcie
potencjalni
funkcjonowania
wnioskodawcy,
LGR
Członkowie
stowarzyszenia, (1 741 152,12 zł)
rybacy
(435 288,03 EUR)
i pracownicy
Biura
Mieszkańcy
obszaru LGR,
potencjalni
wnioskodawcy,
rybacy,
organizacje
pozarządowe
SUMA:

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
(10 000 zł)
(2 500 EUR)

Liczba podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa

szt.

0

150

Karty doradztwa
i ankietyzacja, dane
LGR

Liczba szkoleń dla
członków Rady
i pracowników LGR

szt.

0

13

Listy szkoleń, dane LGR

Liczba spotkań
informacyjnokonsultacyjnych
LGR
z mieszkańcami

szt.

0

16

Dane LGR

2 501 152,12 zł
(625 288,03 EUR)

*kwoty przeliczone wg kursu 4 zł/euro
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Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy
Adekwatność celów ogólnych i szczegółowych, a także przedsięwzięć do diagnozy prezentuje poniższa matryca, która zawiera zidentyfikowane problemy i potencjały
obszaru na poziomie diagnozy (określone jako mocne i słabe strony w analizie SWOT) oraz czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie
wskaźników (określone jako szanse i zagrożenia w analizie SWOT). Umożliwia ona odtworzenie całego procesu formułowania celów, wyznaczonych w oparciu o analizę
SWOT, ponadto matryca zawiera główne i najważniejsze problemy obszaru LGR w oparciu o diagnozę. Wszystkie niezbędne elementy, tj. diagnoza, analiza SWOT, cele
i przedsięwzięcia, były konsultowane ze społecznością lokalną, co umożliwiło uwzględnienie najistotniejszych potrzeb lokalnej społeczności.
Powiązanie celów LSR z diagnozą obszaru zostało również uwzględnione w opisach celów ogólnych i przedsięwzięć.
Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru LGR, analizy SWOT oraz celów i wskaźników:
Zidentyfikowane
problemy/wyzwania
społecznoekonomiczne
• Niska aktywność
przedsiębiorstw
w zakresie
działalności
inwestycyjnej;
• Niski poziom
innowacyjności
przedsiębiorstw i ich
konkurencyjności;
• Wysoki poziom
bezrobocia wśród
mieszkańców;
• Niska
przeżywalność
przedsiębiorstw
nowopowstałych;
• Duża migracja
ludzi młodych
w celu poszukiwania
pracy;

Cel ogólny

Cele
szczegółowe

Planowane
przedsięwzięcia

Produkty

2 operacje
polegające
na utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
1. Innowacyjna
przedsiębiorczość
wykorzystująca
wodny potencjał
dolin Tyśmienicy
i Wieprza

1.1 Tworzenie
nowych
miejsc pracy
poza sektorem
rybackim

1.1.1
Podejmowanie
lub rozwój
przedsiębiorczości
na obszarze LGR

4 operacje
polegające
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
ukierunkowanych
na innowację
5 operacji
polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

Rezultaty

Oddziaływani
e

560 podmiotów
wpisanych
do rejestru
REGON na
10 tys.
ludności.

11 nowo
utworzonych
miejsc pracy
w przeliczeniu
na pełne etaty
9,8 osób
średnioroczne
bezrobotnych
(w tym
w stosunku
samozatrudnienie)
do liczby osób
w wieku
produkcyjnym

Czynniki
zewnętrzne mające
wpływ
na realizację
działań
i osiągnięcie
wskaźników
• Wzrost
konsumpcji
wywołany
ożywieniem
gospodarczym
w związku
z wychodzeniem
z kryzysu
oraz zwiększaniem
się liczby
konsumentów
na świecie
• Korzystne
zmiany w prawie
dotyczące
sprzedaży
bezpośredniej,
OZE, ochrony
środowiska,
uproszczenia prawa
budowlanego;
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• Brak
zainteresowania
ludzi młodych
przejęciem
gospodarstw rolnych
i rybackich z
powodu ich niskiej
rentowności;
• Dobra pozycja
obszaru pod
względem
atrakcyjności
inwestycyjnej
(wyznaczone tereny
inwestycyjne w
części uzbrojone,
przyjazny klimat
dla inwestorów
zewnętrznych
i rozwoju biznesu);

• Poprawa
warunków
dla rozwoju
przedsiębiorczości
na obszarach
wiejskich
• Znaczące środki
wspierające dalszy
rozwój obszarów
wiejskich,
rolnictwa
i rybactwa w latach
2014-2020, w tym
w szczególności
w ramach polityk
krajowych,
Wspólnej Polityki
Rolnej, Wspólnej
Polityki Rybackiej
i polityki spójności
• Wzrost
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa
• Powiększanie się
zasięgu grup
wykluczenia
na rynku pracy
i poza nim
• Wyludnianie się
obszarów wiejskich
wskutek ujemnego
przyrostu
naturalnego
oraz emigracji ludzi
młodych
do większych miast
lub za granicę;
41

• Korzystne
warunki rozwoju
przetwórstwa rolno-spożywczego
i produkcji
ekologicznej
żywności;
• Niska aktywność
przedsiębiorstw
w zakresie
działalności
inwestycyjnej;
• Niewystarczająca
liczba przetwórni
rybnych, brak rynku
zbytu na obszarze
LGR
i województwa;
• Zły stan obiektów
rybackich
– zbiorniki
wymagają
pogłębienia
i rekultywacji;
• Współpraca
podmiotów
rybackich,
w zakresie
pozyskiwania
materiału
zarybieniowego
i sprzedaży
tonażowej
• Brak
rozwiniętych sieci
powiązań
i łańcuchów dostaw
w sektorze rybackim

1.2
Utrzymanie
miejsc pracy
dzięki
inwestycjom
rozwojowym
w sektorze
rybackim

1.2.1 Rozwój
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem
rybackim

6 wspartych
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem
rybackim

14 utrzymanych
miejsc pracy
w sektorze
rybackim
w przeliczeniu na
pełne etaty
średnioroczne

• Ochrona
i zrównoważone
korzystanie z
zasobów
naturalnych, w tym
min. wód, gleb,
bioróżnorodności,
krajobrazu
rolniczego,
zasobów
genetycznych
w rolnictwie,
leśnictwie
i rybactwie
• Wzrost popytu
na rodzime
produkty (również
rolno (rybacko)
‐ spożywcze)
i usługi na rynkach
światowych i rynku
krajowym
• Budowa
i poprawa stanu
infrastruktury
środowiska, w tym
m.in. zbiorników
zaporowych,
infrastruktury
wodno‐ściekowej,
infrastruktury
nawadniającej
i odwadniającej.
• Pogłębiający się
deficyt wody
– ograniczenie
dostępu do wody
stanowiące barierę
dla rozwoju
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• Niska rentowność
gospodarstw
rybackich
spowodowana
niskim popytem
na ryby,
występowaniem
suszy i chorób ryb;

1.2.2
Podejmowanie
i rozwój
działalności
gospodarczej
niezwiązanej
z podstawową
działalnością
rybacką

1 operacje
polegające na
różnicowaniu
dzielności
i dywersyfikacji
zatrudnienia

1 nowo
utworzone
miejsca pracy
poza podstawową
działalnością
rybacką

rolnictwa
i rybactwa
• Poprawa
systemu sprzedaży
produktów rolno‐
spożywczych,
kanałów
dystrybucji
i systemów
logistycznych;
• Wydłużenie
sezonu
turystycznego oraz
wzrost skłonności
do wypoczynku na
obszarach
wiejskich w Polsce
• Wyludnianie się
obszarów wiejskich
wskutek ujemnego
przyrostu
naturalnego
oraz emigracji ludzi
młodych do
większych miast
lub za granicę;
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• Niewystarczająca
infrastruktura
turystyczna
i rekreacyjna
• Niechęć młodego
pokolenia do
zachowania tradycji
rybackich
i kultywowania
rodzinnych
zwyczajów;
• Silna tradycja
chowu i hodowli ryb
na obszarze LGR;
• Niewystarczająca
infrastruktura
noclegowo-gastronomiczna
(nierównomierne
rozłożenie obiektów
na terenie Lokalnej
Grupy Rybackiej)
oraz niska jakość
usług;
• Poprawiająca się
jakość infrastruktury
turystycznej i usług
turystycznych (szlaki
rowerowe i kajakowe)
jednak nadal duże
potrzeby w tym
zakresie;
• Brak zintegrowanej
promocji turystycznej
obszaru pomimo
realizacji wielu
projektów
turystycznych z
udziałem LGD i LGR;

2. Wysoka
jakość życia
w oparciu
o dobrostan
społeczny
i dziedzictwo
kulturowe
oraz atuty
środowiska
naturalnego

2.1
Zwiększenie
potencjału
turystycznego
i rekreacyjneg
o na obszarze
rybackim

2.1.1 Rozwój
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej
na obszarze LGR

16 wspartych
obiektów
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej

Wzrost o 15%
liczby osób
korzystających
ze wspartej
infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej
(w 2023r.: 9200
osób)

Stosunek
liczby
turystów
korzystający
ch z
noclegów na
1000
mieszkańców
LGR – 1565
osób

• Presja na wzrost
efektywności
wszystkich
sektorów
gospodarki kosztem
dziedzictwa
kulturowego
obszarów wiejskich
• Wzrost popytu na
turystykę aktywną
i turystykę blisko
przyrody;
• Wykreowanie
marki turystycznej
w oparciu o tradycje
rybackie tego
obszaru;
• Ograniczone
środki budżetu
i rosnące zadłużenie
gmin
niepozwalające
realizować
inwestycji
prorozwojowych
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• Zły stan obiektów
rybackich – zbiorniki
wymagają pogłębienia
i rekultywacji;
• Niezadowalający
stan urządzeń
melioracyjnych;
• Złe stosunki wodne
– susza;
• Drapieżniki
zmniejszające
produkcję ryb;
• Zagrożenie
powodziowe na
skutek szkodliwej
działalności bobrów;
• Kłusownictwo;
• Choroby ryb;
• Zły stan techniczny
obiektów stawowych;
• Niska rentowność
gospodarstw
rybackich
spowodowana niskim
popytem na ryby,
występowaniem suszy
i chorób ryb;
• Silna tradycja
chowu i hodowli ryb
na obszarze LGR;
• Brak młodych
wykwalifikowanych
rybaków;
• Silna tradycja
chowu i hodowli ryb
na obszarze LGR;

2.2.
Wspieranie
i
wykorzystanie
atutów
środowiska
naturalnego

3. Zintegrowane
rybactwo
w dolinie
Tyśmienicy
i Wieprza
– promocja,
wymiana wiedzy
i doświadczeń

3.1 Wzrost
wiedzy
na obszarze
zależnym
od rybactwa
i utrzymanie
dialogu
społecznego

3.2.
Popularyzacja
i promocja

2.2.1
Zabezpieczanie
i przywracanie
stanu pierwotnego
produkcji rybackiej

3.1.1 Aktywizacja
sektora rybackiego
w celu zwiększenia
jego roli w rozwoju
społeczności
lokalnej

3.2.1 Wspieranie
działań
informacyjno-promocyjnych

7 operacji
w zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie
i zabezpieczenie
potencjału
zniszczonego
w wyniku zdarzeń
noszących
znamiona klęski
żywiołowej
lub szkód
spowodowanych
działalnością
chronionych
gatunków
zwierząt

1 spotkanie
edukacyjno-informacyjnych

3 wydarzenia
informacyjnopromocyjne o
zasięgu lokalnym

7 gospodarstw
rybackich
objętych
wsparciem
w zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie
i zabezpieczenie
potencjału
zniszczonego
w wyniku zdarzeń
noszących
znamiona klęski
żywiołowej
lub szkód
spowodowanych
działalnością
chronionych
gatunków
zwierząt

25
przeszkolonych
osób związanych
z sektorem
rybackim

20% ludności
obszaru LGR
objętych
działaniami

1040 osób,
które
zauważyły
wzrost
popytu na
produkty
rybactwa
śródlądoweg
o na obszarze
LGR
960 osób,
które
zauważyły
wzrost
udziału
sektora

• Niekorzystny
wpływ zmian
klimatu na
produkcję rolną
– zagrożenie dla
bezpieczeństwa
żywnościowego;
• Pogłębiający się
deficyt wody
– ograniczenie
dostępu do wody
stanowiące barierę
dla rozwoju
rolnictwa
i rybactwa;
• Niekontrolowany
wzrost liczebności
gatunków
chronionych w tym
rybożernych
i bobrów;
• Pogłębiający się
marazm
mieszkańców wsi,
niechęć do
podejmowania
inicjatyw
prorozwojowych
oraz wzajemnej
współpracy;
• Aktywizacja
lokalnej
społeczności
poprzez
identyfikację
lokalnych liderów.
• Rozwój badań
i opracowanie
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• Brak zintegrowanej
promocji turystycznej
obszaru pomimo
realizacji wielu
projektów
turystycznych z
udziałem LGD i LGR;
• Niechęć młodego
pokolenia do
zachowania tradycji
rybackich
i kultywowania
rodzinnych
zwyczajów
• Niska rentowność
gospodarstw
rybackich
spowodowana niskim
popytem na ryby,
występowaniem suszy
i chorób ryb;
• Duża produkcja ryb
w szczególności
takich gatunków jak:
karp, karaś, lin, amur,
szczupak, sum
i tołpyga

Szeroki wpływ na
niwelowanie słabych
stron i problemów
obszaru Lokalnej
Grupy Rybackiej

rybactwa
śródlądowego

o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym
i
międzynarodowym

1 zrealizowany
projekt
współpracy
o zasięgu
krajowym

informacyjnopromocyjnymi
(19 600 osób)

1 zrealizowany
międzynarodowy
projekt
współpracy

3.2.2
Optymalizacja
produkcji rybackiej
i badanie popytu

1 projekt
badawczych
prowadzony na
obszarze LGR

150 podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa
3.3 Wsparcie
funkcjonowani
a Biura LGR

3.3.1 Bieżące
funkcjonowanie
biura i doradztwo

13 szkoleń dla
członków Rady
i pracowników
LGR

200 osób objętych
badaniem popytu
na produkty
sektora
rybackiego
4 gospodarstwa
rybackie objęte
badaniem
optymalizacji
produkcji
51 osób, które
otrzymały
wsparcie po
uprzednim
udzieleniu
indywidualnego
doradztwa w
zakresie
ubiegania się
o wsparcie na
realizacje LSR,

rybackiego
w życiu
społeczności
lokalnej
obszaru LGR

nowych technologii
i metod produkcji
przyjaznych dla
środowiska w
zakresie rolnictwa
i rybactwa
• Wzrost popytu na
rodzime produkty
(również rolno
(rybacko)‐
spożywcze) i usługi
na rynkach
światowych i rynku
krajowym
• Wyludnianie się
obszarów wiejskich
wskutek ujemnego
przyrostu
naturalnego
oraz emigracji ludzi
młodych do
większych miast lub
za granicę;
• Ochrona
i zrównoważone
korzystanie
z zasobów
naturalnych, w tym
min. wód, gleb,
bioróżnorodności,
krajobrazu
rolniczego, zasobów
genetycznych
w rolnictwie,
leśnictwie
i rybactwie
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3.3.2 Animacja
lokalna i działania
komunikacyjne

16 spotkań
informacyjno-konsultacyjnych
LGR
z mieszkańcami

świadczonego
w biurze LGR
320 osób
uczestniczących
w spotkaniach
informacyjno –
konsultacyjnych

• Możliwość
korzystania ze
wsparcia unijnego

Adekwatność celów do wniosków z konsultacji LSR
Partycypacja społeczna oraz dane i wnioski uzyskane przy pomocy wykorzystanych metod partycypacji były bardzo istotnym elementem przy wyznaczaniu celów
ogólnych i szczegółowych LSR. Drugi kluczowy etap przygotowania LSR, tj. Określenie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie
planu działań, umożliwił wykorzystanie adekwatnych metod pozwalających na ich identyfikację. Uczestnicy spotkań reprezentowali interesy wszystkich sektorów obszaru
LGR, co umożliwiło zdefiniowanie wszystkich niewykorzystanych potencjałów obszaru oraz na dobór najodpowiedniejszych i najpotrzebniejszych przedsięwzięć
możliwych do realizacji. Dane i wnioski zebrane podczas I kluczowego etapu (Diagnoza i analiza SWOT), które pomogły w określeniu najistotniejszych problemów i
wyzwań, umożliwiły określenie celów ogólnych oraz celów szczegółowych, a także przy udziale społeczności lokalnej, ustalenie ich hierarchii. Realizacja operacji w
ramach poszczególnych przedsięwzięć umożliwi osiągnięcie wyznaczonych celów, a jednocześnie pozwoli na rozwój obszaru i poprawę jakości życia lokalnej
społeczności poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i popularyzację lokalnych zasobów i produktów rybackich.
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VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA
KRYTERIÓW WYBORU
Rozwiązania formalno-instytucjonalne
W celu jak najpełniejszej realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza” zaplanowała realizację trzech głównych typów operacji:
• Operacje realizowane przez indywidualnych beneficjentów, innych niż LGD,
• Operacje własne LGR,
• Krajowy i międzynarodowy projekt współpracy.
Dla wyboru i oceny operacji opracowane zostały odpowiednie procedury. Wszystkie procedury są zgodne
z przepisami obowiązującymi dla RLKS, są przejrzyste i niedyskryminujące. Zostały skonstruowane w taki
sposób, aby umożliwiały sprawny i przejrzysty wybór operacji. Zostały ponadto dostosowane do specyfiki
obszaru objętego LSR poprzez sposób sformułowania kryteriów. LGR przewiduje stosowanie tych samych
kryteriów wyboru w całym procesie wyboru w ramach danego naboru. Przyjęte rozwiązania formalno-prawne
pozwalają uniknąć konfliktu interesów dzięki deklaracji bezstronności. Wszystkie procedury wraz z niezbędnymi
załącznikami i dokumentami zostaną upublicznione na stronie Internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza” oraz będą dostępne w Biurze LGR.
W opracowanych procedurach zastosowano rozwiązania gwarantujące spełnienie następujących celów i założeń:
• zachowanie w poszczególnych głosowaniach odpowiedniego parytetu, tak aby przedstawiciele władzy
publicznej ani żadnej pojedynczej grupy interesu nie mieli więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu
decyzji, w tym celu LGR przewiduje prowadzenie rejestru interesów, pozwalającego na ustalenie
powiązań z poszczególnymi wnioskodawcami i operacjami, przed rozpoczęciem oceny operacji
Przewodniczący, na podstawie rejestru interesów członków Rady, dokonuje analizy liczby członków
Rady upoważnionych do oceny operacji oraz rozkładu grup interesu członków organu decyzyjnego,
protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji (stanowiący element rejestru interesów)
zawiera dokładną informacje na temat liczby członków wyłączonych z oceny i wyboru operacji wraz ze
wskazaniem powodu wyłączenia.
• bezstronność członków Rady, poprzez składanie w toku procedury oceniania i wyboru operacji tzw.
Deklaracji bezstronności i poufności, powodujących konieczność wyłączenia się członków Rady
w przypadku zaistnienia ich powiązania z wnioskiem lub wnioskodawcą,
• jawność procesu wyboru poprzez udostępnianie procedur i protokołów z posiedzeń Rady do wiadomości
publicznej,
• uwzględnienie sytuacji szczególnych, które mogą zaistnieć w procesie wyboru i oceny operacji, oraz
określenie sposobów ich rozwiązania (np. przy równej ilości punktów, rozbieżnościach w ocenie itp.),
• możliwość odwołania się wnioskodawców od niekorzystnych dla nich decyzji Rady poprzez wniesienie
protestu (procedury określają warunki, sposób i termin wniesienia protestu,
• wybór najlepszych operacji, w największym stopniu uwzględniających potrzeby grup szczególnie
istotnych i grup defaworyzowanych poprzez zastosowanie odpowiednich lokalnych kryteriów wyboru
oraz kryteriów premiujących.
W procedurach szczegółowo opisano organizację naborów wniosków (tryb ogłaszania naboru, czas jego trwania
i miejsce składania wniosków), zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji (sposób dokonywania
oceny wniosków, sposób dokumentowania oceny, wzory dokumentów, koniecznych do oceny wniosków, sposób
ustalenia przez Radę kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji) oraz sposób informowania o wynikach oceny.
LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” opracowało również przejrzystą procedurę wyboru operacji własnych.
Adekwatność kryteriów do diagnozy
Kryteria wyboru operacji zostały sporządzone przy udziale społeczności lokalnej na 3 kluczowym etapie
przygotowania LSR, tj. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru. Wykorzystane metody
partycypacji społecznej pozwoliły na wypracowanie kryteriów adekwatnych do potrzeb lokalnej społeczności w
tym grup defaworyzowanych, które w sposób niedyskryminujących, przejrzysty i jednoznaczny pozwolą na
premiowanie operacji wpływających na rozwój obszaru poprzez niwelowanie problemów i słabych stron na
korzyść wzmacniania jego potencjałów.
Podczas spotkań konsultacyjnych, uczestnicy zgodnie przyznali, że na poziomie wszystkich zakresów
tematycznych wyboru operacji premiowane powinny być operacje, które były przedmiotem doradztwa
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udzielanego przez pracowników Biura LGR oraz operacje zgłaszane przez wnioskodawców, którzy posiadają
doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych o podobnym zakresie, co zminimalizuje ryzyko
niepowodzenia projektu. Ponadto premiowane będą operacje, w ramach których kwota środków własnych
wnioskodawcy jest wyższa niż minimalny wkład własny, a także stopień przygotowania projektu do jego
realizacji.
Przyjęte kryteria wyboru operacji są mierzalne, posiadają metodologię wyliczenia, a także zawierają opis
wyjaśniający sposób oceny, wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium i liczbę punktów, które można
przyznać. Kryteria posiadają szczegółowe uzasadnienia oraz źródła weryfikacji. Zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, a sposób przyznawania wag był czytelny.
LGR skonstruowała odrębną Procedurę ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany, regulującą zasady
rozpoczęcia procedury ustalania lub zmiany kryteriów oraz sposoby ich upublicznienia. Procedura przewiduje
konsultacje ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji ze społecznością lokalną, w tym z przedstawicielami
sektora rybackiego.
W ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybactwem oraz
w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich premiowane będą:
• operacje zakładające utworzenie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie miejsc pracy (w sektorze
rybackim) – na etapie diagnozy i analizy SWOT zdiagnozowano potrzebę tworzenia miejsc pracy,
a w sektorze rybackim problemy rentowności gospodarstw, co warunkuje konieczność wsparcia w tym
zakresie;
• operacje w których iloraz kwoty dotacji do liczby deklarowanych miejsc pracy jest niższy;
• operacje innowacyjne – na poziomie diagnozy i analizy SWOT wykazano potrzebę ochrony środowiska
naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności
energetycznej obiektów znajdujących się na obszarze LGR, w związku z czym premiowane będą operacje
zgodne z definicją innowacyjności LSR.
Operacje zakładające zintegrowanie gospodarcze obszaru w preferowanych branżach działalności, tj. rybackiej,
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz kultura, rozrywka i rekreacja, będą premiowanie na poziomie
kryteriów oceny operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej nie związanej
bezpośrednio z rybactwem, w zakresie turystyki i kultury oraz w zakresie zintegrowania rybactwa (promocja,
wymiana wiedzy i doświadczeń). Związane jest to z potrzebą zintegrowania ww. działalności w celu spójnego
rozwoju obszaru LGR. Kryteria wyboru operacji obejmujące podejmowanie działalności przez grupy
defaworyzowane, poprawa warunków rynku pracy poprzez zobowiązanie zatrudnienia osoby
ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych (kryteria dla podejmowania działalności i rozwijania działalności
gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybactwem), a także przeciwdziałanie wycofaniu społecznemu grup
defaworyzowanych (kryteria dla projektów w zakresie turystyki i rekreacji oraz w zakresie zintegrowania
rybactwa w zakresie promocji, wymiany wiedzy i doświadczeń) wynikają z problemów zdiagnozowanych na
poziomie diagnozy i analizy SWOT zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LGR.
Premiowane będzie również zintegrowanie podmiotowe, które dotyczy nawiązania współpracy pomiędzy
podmiotami z innego sektora, co umożliwi kompleksową realizację działań wpływających na wykorzystanie
lokalnego potencjału turystyki i rekreacji, a także tradycji rybackich. Ponadto premiowanie będzie wykorzystanie
lokalnych zasobów, w tym zasobów rybackich w zakresie rozwijania lub podejmowania działalności
gospodarczej.
Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i wsparcie wykorzystania atutów
środowiska naturalnego będą premiować wnioskodawcę który posiada powyżej 10 ha ewidencyjnej powierzchni
zbiorników wodnych a także podejmowanie działań mających na celu niwelowanie skutków działalności
chronionych gatunków zwierząt oraz przywracanie pierwotnego stanu produkcji rybackiej, problemy te zostały
zidentyfikowane na poziomie diagnozy i analizy SWOT.
W ramach operacji z zakresu rozwoju turystyki i kultury premiowane będą operacje, które będą miały pozytywny
wpływ na promocję i wizerunek LGR oraz będą zawierały elementy pozwalające na promocję tradycji rybackich,
potrzeba podejmowania takich działań będzie wynikać z przeprowadzonej analizy SWOT (Brak zintegrowanej
promocji turystycznej obszaru pomimo realizacji wielu projektów turystycznych z udziałem LGD i LGR).
Ważnym elementem jest również włączenie sektora rybackiego w życie i funkcjonowanie społeczności lokalnej,
który pomoże w niwelowaniu marazmu społecznego, dlatego premiowane będą operacje mające na celu
zaangażowanie społeczności rybackiej w rozwój lokalny oraz podniesienie wiedzy i utrzymanie dialogu
społecznego (kryteria dla projektów w zakresie zintegrowania rybactwa w zakresie promocji, wymiany wiedzy
i doświadczeń.
49

Kryteria wyboru operacji pozwolą na wybór operacji do realizacji, które pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych
wskaźników produktów i rezultatu, zidentyfikowanych na 2 kluczowym etapie przygotowania LSR przy udziale
społeczności lokalnej. Poszczególne kryteria są adekwatne do odpowiednich celów i wskaźników, np.:
• kryterium preferujące operacje składane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych pod względem
dostępu do rynku pracy przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 1.1 Tworzenie nowych miejsc
pracy poza sektorem rybackim i wskaźnika rezultatu: liczba nowo utworzonych miejsc pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (w tym samozatrudnienie);
• kryterium preferujące operacje w ramach których zostanie utworzone więcej niż jedno miejsce pracy
przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem
rybackim i wskaźnika rezultatu: liczba nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne (w tym samozatrudnienie);
• kryterium preferujące operacje w ramach których zostaną utrzymane miejsca pracy w sektorze rybackim
przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom
rozwojowym w sektorze rybackim i wskaźnika rezultatu: liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze
rybackim w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
• kryterium preferujące realizację operacji innowacyjnych zapewnia realizację celu szczegółowego
1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim i wskaźnika produktu: liczba operacji
polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa ukierunkowanych na innowację;
• kryterium preferujące realizację operacji w zakresie niwelowania skutków działalności chronionych
gatunków zwierząt i wspieranie wykorzystania atutów środowiska przyczynia się do realizacji celu
szczegółowego 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego i wskaźnika rezultatu:
liczba gospodarstw rybackich objętych wsparciem w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu,
przywrócenie i zabezpieczenie potencjału zniszczonego w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej lub szkód spowodowanych działalnością chronionych gatunków zwierząt.
Innowacyjność w LSR
Innowacyjność, jako szeroko definiowane pojęcie, może oznaczać wprowadzenie nowego produktu, procesu,
organizacji lub rynku. Zastosowanie innowacyjności na obszarze LGR jest dodatkową szansą rozwojową.
Ze względu na duże walory krajobrazowe i przyrodnicze obszaru LGR, ważne jest podejmowanie działań
mających na celu ochronę zasobów środowiska naturalnego obszaru dolin Tyśmienicy i Wieprza
i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez ograniczanie wzrastającego zanieczyszczenia powietrza (niską
emisję).
Przez innowacyjność w Strategii Rozwoju Lokalnego LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” rozumie się
ponadto wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowatorski sposób przy wykorzystaniu mikroinstalacji
oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów obszaru
LGR w tym produkcję produktów przyjaznych środowisku. Do działań innowacyjnych należą również operację
szkoleniowe i warsztaty z zakresu ochrony środowiska i postaw ekologicznych.
Innowacyjność w LSR uzasadniona jest potrzebą realizacji procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem zasobów
środowiska przyrodniczego obszaru w tym ochronę jego unikatowych walorów przed zmianami środowiska i
klimatu. Do realizacji innowacji został wyznaczony cel ogólny 1.0 Innowacyjna przedsiębiorczość
wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza i w ramach niego cel szczegółowy
i przedsięwzięcie: Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim, Przedsięwzięcie
1.1.1 Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR. Do przedsięwzięcia zostały wyznaczone
odpowiednie wskaźniki produktu, mierzące liczbę projektów ukierunkowanych na innowacje. Ponadto
innowacyjność w zakresie wykorzystania OZE i efektywności energetycznej jest elementem premiowanym w
kryteriach oceny operacji realizowanych w ramach LSR.
LSR przewiduje realizację następujących operacji innowacyjnych, które będą zmierzały do zachowania i ochrony
cennych zasobów przyrodniczych:
• Operacje związane z wykorzystaniem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,
• Operacje zawierające nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne
zmniejszające koszty eksploatacji i wpływ na środowisko (np. wymiana oświetlenia na LED-owe,
wymiana źródła ciepła na mało emisyjne, wymiana maszyn na mniej energochłonne, czy
termomodernizacja obiektu),
• Operacje związane z produkcją produktów przyjaznych środowisku np. biodegradowalnych,
• Wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio
towarów i usług,
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• Wprowadzenie do praktyki nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy,
• Operacje szkoleniowe i warsztaty z zakresu ochrony środowiska i postaw ekologicznych.
Wykorzystanie OZE i działania podnoszące efektywność energetyczną przyczynią się do poprawy świadomości
ekologicznej mieszkańców oraz zmobilizują istniejący potencjał przyrodniczy.

VII. PLAN DZIAŁANIA
Plan działania jest ściśle powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w rozdziale V. Cele i wskaźniki. Zaplanowano
zorganizowanie naborów na realizację wszystkich przedsięwzięć (w tym konkursy, projekty współpracy, operacja
własna LGR). Większość przedsięwzięć realizowanych będzie w podziale na 2 okresy (min. 2 nabory) tj. w latach
2016-2018 i 2019-2021.
Plan działania stanowiący załącznik nr 3 zawiera szczegółowy harmonogram osiągania poszczególnych
wskaźników produktu dla przedsięwzięć w określonych przedziałach czasowych. Założony harmonogram jest
racjonalny i pozwala w pełni wykorzystać zaplanowany budżet i zrealizować założone wskaźniki. Poniżej
przedstawiono harmonogram procentowej realizacji wskaźników poszczególnych przedsięwzięć oraz
wykorzystania budżetu LSR (sporządzony w oparciu o Załącznik nr 3. Plan Działania):
Przedsięwzięcie realizowane w
ramach kosztów wdrażania LSR
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
2.1.1.
2.2.1.
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
Przedsięwzięcie realizowane w
ramach kosztów wdrażania LSR
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
2.1.1.
2.2.1.
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.

Procentowy udział realizacji wskaźników w danym okresie
2016-2018
2019-2021
2022-2023
54,5%
45,5%
0%
50%
50%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
57,1%
42,9%
0%
0%
100%
0%
20%
80%
0%
0%
0%
100%
Procentowy udział wykorzystanego budżetu w danym okresie
2016-2018
2019-2021
2022-2023
61,0%
39,0%
0%
62,1%
37,9%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
60,0%
40,0%
0%
0%
100%
0%
15,5%
84,5%
0%
0%
0%
100%

Przedstawiony harmonogram prezentuje związek wykorzystania budżetu LSR z realizacją poszczególnych
wskaźników oraz celów (szczegółowy opis w Rozdziale VIII).
W oparciu o zaprezentowany Plan działania LGR do końca 2018 roku wykorzysta co najmniej 60% środków
finansowych przeznaczonych na wsparcie operacji w ramach LSR. Ponadto w okresie realizacji strategii LGR
planuje wykorzystać 50% środków na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
Realizację projektów współpracy przewidziano w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie działań informacyjnopromocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym realizując cel szczegółowy 3.2.
Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego, cel ogólny 3. Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i
Wieprza – promocja, wymiana wiedzy i doświadczeń.
Projekty współpracy zaplanowane zostały na lata 2018-2021.
Matryca Planu działania zawarta w Załączniku nr 3. określa bezpośrednie powiązanie celów i przedsięwzięć LSR
z budżetem oraz planowanymi do osiągnięcia wskaźnikami. Należy również wspomnieć że realizowane cele
i przedsięwzięcia są zgodne z 4 celami przekrojowymi EFMR (Rozdział X).
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VIII. BUDŻET LSR
LSR jest strategią jednofunduszową, wykorzystującą środki PO RYBY 2014-2020. Zakres wsparcia oraz wkład
środków publicznych w jej realizację na poszczególne działania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
przedstawia budżet, stanowiący załącznik nr 4 do LSR. Wysokość kosztów na funkcjonowanie LGR określono
zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
Koszty określone jako bieżące to przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem procesem wdrażania LSR,
w tym koszty wynagrodzeń personelu, utrzymania i wyposażenia biura LGR oraz koszty organizacji szkoleń dla
pracowników Biura i członków Rady, tak wiec wszystkie koszty niezbędne w celu prawidłowego udzielania
doradztwa.
Kolejną grupę kosztów stanowią wydatki na działania aktywizacyjne. Obejmują one koszty związane ze
szkoleniem osób zaangażowanych w realizację LSR, animowaniem, wspieraniem społeczności lokalnych
w zakresie realizacji celów oraz działaniami szkoleniowymi i doradczymi, a także informacyjno-promocyjnymi
dotyczącymi całego obszaru LGR.
W budżecie LSR zabezpieczono także środki finansowe na realizację projektów współpracy. Wynoszą one niecałe
1,9% wysokości wsparcia z budżetu przeznaczonego na realizację operacji w ramach LSR.
Środki przewidziane na projekty współpracy przyczynią się do podniesienia kompetencji lokalnych społeczności,
wymiany doświadczeń, promocji lokalnych zasobów oraz walorów obszaru. Zrealizowane projekty poprawią
integrację, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami z terenu LGR, ale także
z LGD (LGR) z terenu Polski i zagranicy.
Główne wsparcie finansowe będzie dotyczyć realizacji LSR przez społeczność obszaru, a mianowicie:
• Ponad połowa środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jest
przeznaczona na wsparcie projektów dot. rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności
gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką oraz na utrzymanie miejsc pracy
w ramach rozwoju gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (cel ogólny 1)
– 1 225 000 EUR, co przy kursie 4 zł za euro stanowi 4 900 000,00 zł,
• Pozostała część budżetu jest przeznaczona na finansowanie operacji z zakresu turystyki i kultury,
wykorzystania i wspierania atutów środowiska naturalnego oraz działań promocyjnych, aktywizacyjnych,
badawczych oraz funkcjonowanie Biura – 1 602 699,03 EUR, co przy kursie 4 zł/euro stanowi
6 410 796,12 zł.
Poniżej przedstawiono powiązanie budżetu, który jest spójny z planem działania z poszczególnymi celami LSR.
Cel szczegółowy

1.1 Tworzenie nowych
miejsc pracy poza
sektorem rybackim

1.2 Utrzymanie miejsc
pracy dzięki
inwestycjom
rozwojowym w
sektorze rybackim

Powiązanie budżetu z celami
Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGR warunkuje wzrost
liczby miejsc pracy na obszarze LGR oraz podniesienie
konkurencyjności
już
funkcjonujących
przedsiębiorstw.
Wykorzystanie potencjału ludzkiego dla tworzenia nowych
przedsiębiorstw oraz rozwój już istniejących pozwoli na rozwój
sektora prywatnego oraz stworzenie nowych miejsc pracy poza
sektorem rybackim. W związku z czym 30,3% budżetu zostało
przeznaczone na realizację tego celu.
Działalność rybacka na obszarze LGR jest silne związana
z tradycjami kulturowymi tego terenu. Gospodarstwa rybackie, ze
względu na duże ryzyko sezonowości produkcji a także niską
dochodowość wymagają wsparcia w zakresie możliwości
rozwoju działalności i utrzymania miejsc pracy oraz podnoszenia
wartości produktów w sektorze rybackim. Ponadto cel obejmuje
również utworzenie nowych miejsc pracy w ramach
dywersyfikacji zatrudnienia i różnicowania działalności
gospodarczej, w związku z czym 20% budżetu zostało
przeznaczone na realizację tego celu.

Budżet na
realizację celu*

2 950 000,00 zł
(737 500 EUR)

1 950 000,00 zł
(487 500 EUR)
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Obszar dolin Tyśmienicy i Wieprza wyróżnia się unikatowymi
walorami przyrodniczymi, które umożliwiają rozwój turystyki na
obszarze LGR, poprzez budowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej, które umożliwią udostępnienie atrakcyjnych
miejsc mieszkańcom i turystom. Budżet, który został
przeznaczony na realizację tego celu (23,7%) pozwoli na rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej tego obszaru.
Szkody w gospodarstwach rybackich spowodowane na skutek
szkodliwej działalności gatunków chronionych, a także
2.2 Wspieranie i
zniszczenia spowodowane skutkami zdarzeń noszących znamiona
wykorzystanie atutów
klęski żywiołowej oraz zmiany stosunków wodnych w wyniku
środowiska
długotrwałej suszy wymagają podjęcia działań mających na celu
naturalnego
przywrócenie stanu produkcji pierwotnej. W związku z czym
20,5% budżetu zostało przeznaczone na realizację tego celu.
Zaburzone funkcjonowania lokalnej społeczności, które wynika
3.1 Wzrost wiedzy na
z pogłębiającego się marazmu społecznego wymaga podjęcia
obszarze zależnym od działań mających na celu identyfikację lokalnych liderów w celu
rybactwa i utrzymanie zaktywizowania lokalnej społeczności i poprawę komunikacji
dialogu społecznego
pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W związku z czym
0,3% budżetu zostało przeznaczone na realizację tego celu.
Popularyzacja produktów rybackich oraz promocja obszaru LGR
jest warunkiem koniecznym umożliwiającym jego rozwój.
3.2 Popularyzacja i
Podjęcie działań analitycznych w celu poprawy efektywności
promocja rybactwa
produkcji rybackiej na obszarze LGR jest niezbędne w celu
śródlądowego
poprawy ich rentowności. W związku z czym 7% budżetu zostało
przeznaczone na realizację tego celu.
W realizację LSR włączona musi być grupa docelowa LSR, którą
reprezentują 3 sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny,
a także zidentyfikowane grupy defaworyzowane – osoby młode
3.3 Wsparcie
do 40 roku życia, kobiety oraz rybacy. Jest to jeden z elementów
funkcjonowania Biura
pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów oraz
LGR
osiągnięcie poszczególnych celów LSR. Dlatego wśród działań
LGR znajdują się wszelkie działania informacyjne, szkoleniowe
oraz aktywizujące obszar LSR.
*kwoty przeliczone wg kursu 4 zł/euro
2.1 Zwiększenie
potencjału
turystycznego i
rekreacyjnego na
obszarze rybackim

2 309 644,00 zł
(577 411 EUR)

2 000 000,00 zł
(500 000 EUR)

30 000,00 zł
(7 500 EUR)

720 000,00 zł
(180 000 EUR)

1 751 152,12 zł
(437 788,03 EUR)

W celu zainwestowania jak największej ilości środków finansowych na obszar objęty LSR i zmaksymalizowania
efektów realizacji operacji założono w kryteriach wyboru premiowanie operacji zakładających wyższy wkład
własny beneficjenta, niż minimalny przewidziany w konkursie oraz określony w PO RYBY 2014-2020.
Szczegóły dotyczące kryteriów zawiera rozdział VI LSR. Ponadto założono wniesienie co najmniej 15%
wkładu finansowego w ramach projektów własnych przewidzianych do realizacji w LSR. Projekt własny
planowany jest do realizacji w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Aktywizacja sektora rybackiego w celu zwiększenia
jego roli w rozwoju społeczności lokalnej wdrażającego cel szczegółowy 3.1. Wzrost wiedzy na obszarze
zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego.
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IX. PLAN KOMUNIKACJI
Głównym czynnikiem warunkującym zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację LSR jest skuteczna
komunikacja. Działania komunikacyjne określone w Planie komunikacji, stanowiącym załącznik nr 5 do LSR, są
nastawione na lokalną społeczność i mają za zadanie zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w działania
prowadzone przez LGR.
Niniejsza strategia ma charakter partycypacyjny, dlatego szeroko rozumiany udział mieszkańców jest bardzo
ważny nie tylko podczas opracowania LSR, ale również w trakcie jej wdrażania. Jak wynika z przeprowadzonych
konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru LGR jako jeden z problemów komunikacyjnym w kontaktach z LGR
wskazali zbyt małą liczbę spotkań informacyjnych i szkoleń a najskuteczniejszą i najbardziej efektywną formą
komunikacji jest strona internetowa LGR.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w opracowanym Planie komunikacji dostosowano działania
komunikacyjne i środki przekazu tak aby najskuteczniej odpowiadały potrzebom grup docelowych, w tym grup
defaworyzowanych. W Planie komunikacji wskazane zostały ponadto docelowe efekty planowanych działań.
Prowadzone będą regularne badania i monitorowanie skuteczności i efektywności przeprowadzonych działań
komunikacyjnych. Monitorowanie będzie odbywać się w oparciu o procedurę stanowiącą załącznik nr 2. Wyniki
działań realizowanych za pomocą Planu komunikacji będą na bieżąco upubliczniane przy pomocy internetowych
środków przekazu, a aktualne informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej LGR.
W Planie komunikacji przewidziane są działania, które będą miały na celu pozyskanie informacji od
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych o funkcjonowaniu LGR oraz realizacji LSR w formie
ankietyzacji społeczności. Informacje te będą zbierane w formie komunikacji zwrotnej, a dotyczyć będą oceny
jakości pomocy świadczonej przez LGR pod kątem wprowadzenia ewentualnych korekt.
W związku z powyższym celem planu komunikacji jest informowanie społeczeństwa o możliwości wsparcia
w ramach LSR i naborach, promocja PO RYBY oraz aktywizowanie lokalnej społeczności. Mieszkańcy obszaru
będą na bieżąco informowani o stanie realizacji LSR (stopień osiągnięcia celów i wskaźników). Prowadzenie
szerokich działań komunikacyjnych poprzez różnorodne środki przekazu przełoży się na wzrost zaangażowania
lokalnej społeczności w podejmowanie wszelkich działań mających na celu rozwój obszaru LGR, w tym wzrost
zainteresowania realizacją operacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Zadaniem planu komunikacji jest
zlikwidowanie dotychczasowych problemów komunikacyjnych, a także zagwarantowanie obustronności
przekazu oraz uzyskanie informacji zwrotnej do mieszkańców.
W planie wykorzystywane zostaną następujące środki przekazu: strony internetowe, portale społecznościowe,
spotkania, szkolenia, materiały informacyjne i promocyjne, ankiety. Większość z tych środków będzie miała
charakter innowacyjny.
Grupy docelowe, do których skierowany jest Plan komunikacji to przede wszystkim grupy kluczowe z punktu
widzenia realizacji LSR, czyli: rybacy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu
terytorialnego, mieszkańcy obszaru LGR, także do zidentyfikowanych grup defaworyzowanych obszaru LGR
do których należą: osoby młode do 40 roku życia, kobiety oraz rybacy. Zostały one odpowiednio zidentyfikowane
na etapie partycypacji społecznej 5-ego kluczowego etapu przygotowania LSR.
Plan obejmuje odpowiednie działania komunikacyjne i wskaźniki do poszczególnych działań:
• Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym (Liczba prowadzonych profili na portalach
społecznościowych - 1);
• Spotkanie informacyjne nt. działalności LGR, założeń i celów LSR (Liczba uczestników: 320);
• Forum nt. przedstawienia dotychczasowych efektów realizacji LSR (Liczba uczestników forum: 100);
• Szkolenia dla członków Rady (Liczba uczestników szkolenia: 75 osób);
• Publikowanie informacji o planowanych naborach (Liczba ogłoszeń o planowanym naborze -5 szt.);
• Publikowanie informacji o ogłoszonych naborach (Liczba ogłoszeń o naborze na stronach internetowych
– 5 szt.);
• Upublicznienie wyników prowadzonej ewaluacji (Liczba upublicznionych raportów ewaluacyjnych – 4);
• Ankietyzacja społeczności lokalnej i beneficjentów (Liczba ankiet - 4).
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X. ZINTEGROWANIE
Opis zgodności/komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/strategicznymi
Lokalna Strategia Rozwoju LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” wyznacza przedsięwzięcia, których
realizacja przyczyni się do:
• rozwoju przedsiębiorczości, w tym działalności rybackiej, opartej na lokalnych specjalizacjach,
• rozwoju kapitału społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w oparciu o atuty środowiska naturalnego,
• zachowania i udostepnienia obiektów dziedzictwa lokalnego oraz kultywowanie lokalnych tradycji,
w tym rybackich,
• rozwoju współpracy rybaków z jednostkami naukowo-badawczymi.
Lokalna Strategia Rozwoju jest spójna pod względem planowanych do realizacji przedsięwzięć z założeniami
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz wyznaczonymi w niej celami. Cele
strategiczne regionu lubelskiego, w horyzoncie do 2020r., są określono następująco:
1. Wzmacnianie urbanizacji regionu,
2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,
3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego,
przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,
4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu.
LSR przyczynia się do osiągnięcia zamierzeń w poszczególnych celach strategicznych Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.):
• cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim i przepisane do niego
przedsięwzięcia są spójne z celem operacyjnym 2.4 Wsparcie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia
pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich gdyż przyczyni się do zwiększenia
pozarolniczego zatrudnienia,
• cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
jest spójny z celami operacyjnymi 2.1 Poprawa warunków dla wzrostu towarowości
i konkurencyjności gospodarstw oraz 2.2 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego gdyż pozwolą na
podniesienie efektywności produkcji rybackiej, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy kondycji
finansowej gospodarstw rybackich.
• cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
jest spójny z celami operacyjnymi: 4.3 Wzmocnienie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie
więzi i współpracy wewnątrzregionalnej oraz 4.5 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów
przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów
środowiska przyrodniczego gdyż pozwolą na wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego
poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne
• cel szczegółowy 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego jest spójny z celem
operacyjnym 2.1 Poprawa warunków dla wzrostu towarowości i konkurencyjności gospodarstw
gdyż zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej przyczyni się do wzrostu
towarowości i konkurencyjności gospodarstw rybackich
• cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu
społecznego jest spójny z celami operacyjnymi 2.3 Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz
promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy rolników i mieszkańców wsi oraz 3.4. Rozwijanie
systemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu, gdyż przyczyni się integracji sektora
rybackiego z lokalną społecznością
• cel szczegółowy 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego jest spójna z celami
operacyjnymi: 3.1 Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji
ich wyników oraz 4.3 Wzmocnienie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi
i współpracy wewnątrzregionalnej których działania pozwolą na podniesienie konkurencyjności
działalności rybackiej oraz promocję tradycji i produktów rybackich.
Powiązania pomiędzy poszczególnymi priorytetami strategii przedstawione zostały w poniższej tabeli.
55

Tabela 2. Zestawienie powiązań pomiędzy priorytetami Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” a Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030 r.)
Cel ogólny 2
Cel ogólny 1.
Cel ogólny 3
Wzrost jakości życia
Innowacyjna
Zintegrowane
w oparciu o
przedsiębiorczość
rybactwo w dolinie
Strategiczne cele rozwoju regionu
dobrostan społeczny
wykorzystująca
Tyśmienicy i
lubelskiego
i dziedzictwo
wodny potencjał
Wieprza – promocja
kulturowe oraz atuty
dolin Tyśmienicy i
i wymiana wiedzy i
środowiska
Wieprza
doświadczeń
naturalnego
Cel strategiczny 2:
Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój
obszarów wiejskich
Cel strategiczny 3:
Selektywne zwiększanie potencjału
wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania
technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel strategiczny 4:
Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna
i kulturowa integracja regionu
Źródło: opracowanie własne
Zgodnie z wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Obszarami
Strategicznej Interwencji (OSI), które odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe zidentyfikowane na
obszarze województwa, wyznaczone w LSR przedsięwzięcia są zgodne z interwencją określoną przy
poszczególnych OSI. Obszar LGR zalicza się do OSI:
• Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych – Obszar funkcjonalny
Polesie - wschodnia część obszaru LGR: Siemień, Parczew, Ostrów Lubelski, Dębowa Kłoda, Sosnowica
i Podedwórze, interwencja powinna obejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału
obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo dla tworzenia warunków wzrostu społeczno-gospodarczego
tych obszarów oraz określenia charakteru i natężenia funkcji turystycznej;
• Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych – dolina Tyśmienicy i dolina Wieprza, interwencja
powinna obejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń
powodziowych oraz będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi funkcji ochronnych i gospodarczych (w
tym turystycznych);
• Nowoczesna wieś – Obszary rozwoju gospodarki rybackiej – gminy obszaru LGR: Kłoczew, Ryki,
Nowodwór, Ułęż, Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrówek, Siemień i Parczew oraz Obszary rozwoju
gospodarki hodowlanej – gmina Podedwórze, interwencja powinna obejmować wsparcie rozwoju
infrastruktury gospodarki rybackiej i wszelkie działania mające na celu rozwój rolnictwa.
LSR jest również spójna i wpisuje się w dokument pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa” na lata 2012-2020. Cele ogóle LSR wpisują się w cel ogólny ww. dokumentu, tj. Poprawa jakości
życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa
i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju, natomiast cele szczegółowe i przedsięwzięcia LSR przyczynia
się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
• cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim jest spójny z celem
szczegółowym 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich, gdyż przyczyni się do wspierania tworzenia pozarolniczych miejsc pracy,
• cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim
jest spójny z celami szczegółowymi: 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz 3 Bezpieczeństwo żywnościowe gdyż przyczynią się
do rozwoju sektora rybackiego,
• cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
jest spójny z celem szczegółowym 2 Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa
ich dostępności przestrzennej gdyż przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
zapewniającej wypoczynek na obszarach wiejskich,
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cel szczegółowy 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego jest spójny z celem
szczegółowym 5 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich gdyż
przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów,
• cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogi
społecznego jest spójny z celem szczegółowym 1 Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego,
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich gdyż przyczynią się do doskonalenia
zawodowego oraz wzmocnienie kapitału społecznego,
• cel szczegółowy 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego jest spójny z celem
szczegółowym 4 Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.
Lokalna Strategia Rozwoju jest również spójna i wpisuje się w dokument: „Gospodarka rybacka w województwie
lubelskim”, w której za cel główny przyjęto: Zrównoważony rozwój podsektorów gospodarki rybackiej
województwa. Cele szczegółowe LSR i realizujące go przedsięwzięcia skierowane do sektora rybackiego, tj. cel
szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim, 2.2
Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego oraz 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym
od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego, są spójne z celami operacyjnymi dokumentu: 1. Rozwój
akwakultury – chowu i hodowli ryb, w tym głównie karpia konsumpcyjnego i pstrąga, 2. Rozwój
rybołówstwa śródlądowego – amatorskiego połowy ryb, a zwłaszcza racjonalnej gospodarki żywymi
zasobami wód, 3. Rozwój przetwórstwa ryb i produktów rybołówstwa). Realizacja wyznaczonych kierunków
działań poprzez realizację przedsięwzięć LSR przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora rybackiego
w gospodarce regionu.
Lokalna Strategia Rozwoju swoim zakresem obejmuje założenia Koncepcji Programowo-Przestrzennej Rozwoju
Turystyki i Rekreacji w Województwie Lubelskim. Obszar LGR, ze względu na dużą powierzchnię, został
zakwalifikowany do różnych obszarów funkcjonalnych turystyki: wschodni obszar LGR został zakwalifikowany
jako obszar o bardzo wysokich walorach krajoznawczych i wypoczynkowych, doliny rzeki Wieprz została
zakwalifikowana jako obszar o wysokich walorach krajobrazowych i wypoczynkowych, gminy: Podedwórze,
Kłoczew do obszarów o ponadprzeciętnych walorów krajobrazowych i wypoczynkowych; w związku z czym w
LSR został wyznaczony cel ogólny 2 Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny i dziedzictwo
kulturowe oraz atuty środowiska naturalnego, który wpisuje się w następujące priorytety w Koncepcji:
1. Tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych – podnoszenie konkurencyjności
istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych,
2. Kształtowanie walorów turystycznych województwa – ochrona zasobów kulturowych
i przyrodniczych,
3. Rozwój infrastruktury turystycznej i usług turystycznych – podniesienie jakości istniejącej
i tworzenie nowej infrastruktury turystycznej,
4. Zapewnienie dostępności walorów i produktów turystycznych,
5. Rozwój instytucjonalny obsługi turystyki – promocja walorów turystycznych, kształtowanie kadr.
Dokumentem definiującym regionalne inteligentne specjalizacje w województwie lubelskim, których rozwój
przyczyni się do wzrostu gospodarczego w regionie jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Lubelskiego 2020. Dokument wyznacza następujące priorytety, które konstytuują ramy interwencji RSI WL:
• Priorytet 1. Zwiększenie zdolności podmiotów gospodarczych do tworzenia i absorpcji wiedzy oraz
wdrażania innowacji, zwłaszcza w regionalnych obszarach inteligentnej specjalizacji,
• Priorytet 2. Wzrost zdolności podmiotów sektora naukowo-badawczego do tworzenia i komercjalizacji
wiedzy w regionalnych obszarach inteligentnej specjalizacji regionu,
• Priorytet 3. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu i otwartej na innowacje administracji publicznej.
Cel ogólny 1 Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza
wpisuje się w szczególności w następujące kierunki działania odpowiadające zakresowi przedsięwzięciom
realizowanym w LSR:
1.1. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza przedsiębiorczości technologicznej, ponieważ
rozwój przedsiębiorczości i technologii na badanym obszarze spowoduje polepszenie warunków życia
i przyczyni się do wzrostu gospodarczego,
1.4. Pobudzanie i rozwój współpracy sieciowej podmiotów gospodarczych – dotyczy to zarówno wsparcia
procesu powstawania zrzeszeń branżowych (np. spółdzielni i grup producentów rolnych), jak również struktur
wielobranżowych, zwłaszcza klastrów i platform współpracy angażujących sektor naukowo-badawczy,
3.3. Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności.
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Kolejnym dokumentem na szczeblu regionalnym, z którym spójne są cele LSR jest Program Rozwoju
Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Cel ogólny 1 Innowacyjna przedsiębiorczość
wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza wpisuje się w następujące cele szczegółowe
programu:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
2. Wzrost znaczenia sektora energetycznego regionu poprzez specjalizację gospodarki w produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.
3. Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i dywersyfikacja produkcji rolniczej
w kierunku energetycznym.
4. Ochrona środowiska i kształtowanie wizerunku regionu przyjaznego środowisku.
Poza dokumentami regionalnymi LSR jest spójna z dokumentami strategicznymi na szczeblu powiatowym. Cele
ogólne, szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia wpisują się w:
• 3 cele strategiczne Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020:
- 1. Zwiększenie efektywności lokalnej gospodarki;
- 2. Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie;
- 3. Zwiększenie poziomu integracji wewnętrznej i zewnętrznej powiatu;
• 3 cele strategiczne Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015:
- Cel 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców
powiatu;
- Cel 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe,
walory przyrodnicze i potencjał ludzki;
- Cel 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do
celów turystycznych i rolniczych;
• 3 cele strategiczne Strategii Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007-2015:
- Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki ;
- Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu;
- Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia społecznego
w powiecie.
Stopień zgodności LSR z celami przekrojowymi PO RYBY
Cele i przedsięwzięcia określone w LSR są spójne z 4 celami przekrojowymi o których mowa w art. 63 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj.:
• podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie
innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury – ze
względu na przeznaczenie 50% budżetu na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy z uwzględnieniem
innowacyjności;
• wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu – ze względu na duże potrzeby związane z ochroną stanu
środowiska naturalnego oraz procesów w niej zachodzących, w tym szkodliwa działalność chronionych
gatunków zwierząt, a także niwelowanie skutków spowodowanych zdarzeniami noszących znamiona
klęski żywiołowej, a także wykorzystanie instalacji OZE;
• propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarów
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego – ze względu na potrzebę wykorzystania potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru
LGR, a także popularyzację lokalnego dziedzictwa związanego z tradycjami rybackimi;
• powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi
zasobami rybołówstwa i działalnością morską – ze względu na potrzebę wyłonienie liderów lokalnych i
aktywizację lokalnej społeczności poprzez utrzymanie dialogu społecznego, a także ze względu na
potrzebę popularyzacją doradztwa i promocji lokalnego rybactwa śródlądowego.
Integrowanie różnych sektorów, partnerów, zasobów i branż działalności gospodarczej
Zgodnie ze specyfiką podejścia RLKS, Lokalna Strategia Rozwoju ma charakter zintegrowany, tzn. jest spójna,
w kontekście odniesienia przyjętych celów i przedsięwzięć do obszaru 16 gmin w jakim będą one wdrażane.
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Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, mimo, że koncentrują się często na działaniach będących domeną
jednego z sektorów życia społeczno-gospodarczego, wymagają współdziałania i zaangażowania przedstawicieli
i podmiotów reprezentujących pozostałe sektory.
Przedsięwzięcia związane z promocją obszaru często sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, poprzez informowanie
o lokalnych zasobach i uatrakcyjnienie obszaru. W działaniach promocyjnych i informacyjnych niezwykle istotny
jest dialog społeczny i identyfikacja lokalnych liderów. Zintegrowanie w niniejszej strategii opiera się na realizacji
celu ogólnego 3 Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i Wieprza – promocja, wymiana wiedzy i
doświadczeń propagującego włączenia sektora rybackiego w rozwój społeczny obszaru poprzez ich większy
udział w różnego typu działań animacyjnych i promocyjnych. W związku z tym realizacja przedsięwzięć w
ramach celu ogólnego 3 wymaga koordynacji i współdziałania sektorów publicznego, społecznego i rybackiego.
Związku z powyższym realizacja przedsięwzięć związanych z poprawą poziomu aktywności społecznej
mieszkańców będzie szczególnie propagować inicjatywy realizowane z wykorzystaniem lokalnych tradycji
rybackich, a jednocześnie przyczyniać się do zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej, społecznej
i gospodarczej. Istotne są tu również działania na rzecz poprawy dostępu do informacji, które będą służyły
różnicowaniu gospodarowania, przy jednoczesnym rozwoju kapitału ludzkiego. Podsumowując należy zauważyć,
że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGR ma możliwość uczestnictwa w realizacji
przedsięwzięć, znajdujących się w obszarze zainteresowania pozostałych sektorów życia społecznogospodarczego.
Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w LSR zostały sformułowane w sposób zapewniający integrację
gospodarczą obszaru LGR, w szczególności integrację 3 branż działalności gospodarczej, kluczowych dla
rozwoju obszaru:
• rybactwo,
• kultura, rozrywka i rekreacja (sekcja R),
• zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I),
Branże sekcji R i I związane są z rozwojem turystyki na obszarze 16 gmin. Turystyka ta opiera się na zasobach
wodnych i tradycjach rybackich i stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju tego obszaru. Integracja branż
turystycznych opiera się przede wszystkim na celu szczegółowym 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy poza
sektorem rybackim oraz 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim.
Rybactwo jako najistotniejsza branża gospodarcza obszaru LSR łączy realizację wszystkich celów zarówno
poprzez bezpośrednie wsparcie produkcji w ramach celu szczegółowego 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki
inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim, jak również poprze zabezpieczenie i przywrócenie produkcji
rybackiej w ramach celu szczegółowego 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego jak
również prowadzenie badań w gospodarstwach i badań popytu na ryby słodkowodne w ramach celu
szczegółowego 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego.
Zidentyfikowane w LSR grupy docelowe, interesariusze i przedstawiciele branż zaangażowani w proces
wdrażania strategii wzajemnie się uzupełniają, co sprzyja integrowaniu się, wzrostowi poczucia wspólnoty
i rozszerzeniu możliwości wsparcia procesu wdrażania przyjętych przedsięwzięć. Przedmiotowa Strategia
przedstawia spójny i logiczny system wdrażania wszystkich celów, przedsięwzięć jak i związków między różnymi
podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji.
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XI. MONITORING I EWALUACJA
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2016-2023 jest posiadanie wiedzy na temat osiąganych postępów w zakresie wdrażanych przedsięwzięć oraz
zdolności do prawidłowego reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami
a uzyskiwanymi efektami realizacji operacji.
Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została w sposób partycypacyjny, dlatego też warunkiem niezbędnym
dla jej prawidłowej realizacji jest jak najbardziej aktywny udział mieszkańców w procesie oceny jej wdrażania.
Monitoring jest procesem ciągłym, polegającym na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji
ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGR oraz stanu wdrażania strategii w aspekcie finansowym
i rzeczowym, jakościowym i ilościowym.
Ewaluacja to proces systematycznego badania wartości albo cech Strategii z punktu widzenia przyjętych
kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest oceną efektywności,
skuteczności oddziaływania, trwałości i zgodności funkcjonowania LGR i realizacji LSR w kontekście
założonych celów. Wiąże się ona z działaniem analitycznym mającym na celu dostarczenie informacji na temat
skuteczności podjętych celów i przedsięwzięć. Pozwala na zestawienie wyników realizowanej strategii
z zaplanowanymi wskaźnikami. Celem wykonania ewaluacji jest wykorzystanie doświadczeń płynących
z dotychczasowych działań wdrożeniowych do poprawy przyszłych przedsięwzięć realizacyjnych.
Za proces monitorowania działalności LGR i wdrażania LSR jest odpowiedzialne Biuro LGR. Przeprowadzenie
badania ewaluacyjnego wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też w LSR przewidziano możliwość
zlecenia badania ewaluacyjnego ekspertom zewnętrznym.
W procesie monitoringu pomiar prowadzony będzie na bieżąco lub nie rzadziej niż raz na 2 lata. Wyniki
prezentowane są w formie zbioru informacji przedstawianych Zarządowi LGR do końca maja. Okres pomiaru to
maksymalnie 2 lata.
Wyniki ewaluacji przedstawiane są w formie raportów ewaluacyjnych tworzonych co 2 lata, których
upublicznienie nastąpi nie później niż do końca października w 2018 za okres 2016-2017, do końca listopada
w 2020 za okres 2018-2019 oraz do końca listopada w 2023 za okres 2020-2022 (w ramach oceny on-going).
W listopadzie 2024 roku raport z oceny ex-post za okres 2016-2023.
Szczegółowy opis elementów podanych ewaluacji i monitoringowi zawarto w załączniku nr 2. Procedury
dokonywania ewaluacji i monitoringu. Do elementów podlegających monitorowaniu zaliczamy: wskaźniki
realizacji LGR, harmonogram ogłaszanych konkursów, budżet LGR, funkcjonowanie biura LGR i plan
komunikacji.
Elementy podlegające ewaluacji to realizacja celów i wskaźników LSR, kryteria i procedury wyboru operacji,
budżet LSR i nabory wniosków, plan komunikacji oraz funkcjonowanie Biura i wpływ LSR na obszar. Każdy
z elementów podlegających ewaluacji został przyporządkowany do odpowiedniego kryterium ewaluacyjnego
i zostały mu przypisane pytania badawcze.
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XII. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projekty dokumentów strategicznych, których realizacja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagają na etapie przygotowania poddania strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Stosowna ustawa
uzależniają konieczność przeprowadzenia ww. oceny od charakteru zawartości dokumentu oraz uwarunkowań
zewnętrznych jego realizacji. Projekt LSR został zakwalifikowany do tego typu oceny, ze względu na ryzyko
wystąpienie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 w związku z realizacją
planowanych operacji w ramach wyznaczonych przedsięwzięć.
Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dnia 30.11.2015r. Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, na podstawie art. 47 i art. 57
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze zm., zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z wnioskiem o uzgodnienie
braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanej
Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 objętą Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014–
2020. W załączaniu do złożonego wnioski dołączono: 1) Uzasadnienie braku konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023
objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014–2020; 2) Matrycę logiczną projektu Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2016-2023; 3) Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR.
W analizie tej opisano:
a) charakter działań przewidzianych w dokumentach, w tym:
• stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do
usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
• powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
• przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska;
b) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w tym:
• prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,
• prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
• prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;
c) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym:
• obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska
lub intensywne wykorzystywanie terenu,
• formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Wynik przeprowadzonych analiz:
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, realizacja celów i operacji w ramach projektu LSR dla obszaru LGR
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, tj. 16 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego: 4 gminy
z powiatu ryckiego (Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż) 7 gmin powiatu lubartowskiego (Kock, Ostrów Lubelski,
Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin powiatu parczewskiego (Parczew, Siemień,
Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica), nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zapisy LSR
nie wyznaczają również ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, w związku z czym LSR nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w rozumieniu przepisów rzeczonej ustawy.
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
W odpowiedzi na złożony wniosek, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie nr
WOOŚ.410.157.2015.MH z dnia 18 grudnia 2015 r. stwierdził, że dla projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2016-2023, opracowanej przez Lokalną Grupę Rybacką „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” nie ma
zastosowania art. 47 ww. ustawy dotyczący konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Jednocześnie uznał, że w załączonej analizie uwarunkowań, o których mowa w
art. 49 ww. ustawy stwierdzono, że poziom sformułowania działań w projekcie Strategii jest bardzo ogólny, a
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także ze względu na specyfikę i cele określone w LSR oraz przewidywaną wielkość pomocy finansowej
udzielanej w ramach LSR, inwestycje zgłaszane do konkursów nie będą powodowały znacząco negatywne
oddziaływanie na środowisko. Nie przewiduje się również jakichkolwiek działań, które mogłyby wywołać
oddziaływania skumulowane lub transgraniczne.
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ZAŁĄCZNIKI DO LSR
Załącznik nr 1. Procedura aktualizacji LSR
Procedura aktualizacji LSR jest ściśle powiązana z monitoringiem i ewaluacją, która stanowi ocenę wdrażania
LSR. Opisana procedura zmian dotyczy zarówno uwarunkowań wewnętrznych (które są związane
z funkcjonowaniem LGR, realizacją operacji i osiąganiem wskaźników i wydatkowaniem budżetu) jak
i uwarunkowań zewnętrznych. Uwarunkowania zewnętrzne to elementy wpływające na realizację założeń LSR,
które są niezależne od podmiotów zaangażowanych w proces realizacji poszczególnych operacji, są to: zmiany
przepisów prawa, problemy przepływów finansowych, problemy z procesem kontroli LGR i wdrażania LSR przez
instytucje zewnętrzne do tego uprawnione (np. Urząd Marszałkowski).
Po przeprowadzeniu procesu monitoringu i/lub ewaluacji i przeanalizowaniu sformułowanych wniosków, a także
w wyniku zdiagnozowanych problemów związanych z realizacją LSR Zarząd LGR uprawniony jest do
rozpoczęcia procesu aktualizacji Strategii. Poniższy schemat przedstawia etapy prowadzące do aktualizacji LSR
który jest ściśle powiązany z monitoringiem i ewakuacją postępu realizacji LSR przy udziale społeczności
lokalnej.
Zbieranie
danych i
informacji

Analiza
danych i
informacji

Sformułowani
e wniosków

Planowanie
korekty

Wdrożenie
korekty

Zakres zmian może obejmować: zmianę celów ogólnych i szczegółowych, zmianę przedsięwzięć planowanych
do realizacji oraz zmiany kryteriów wyboru lokalnego, zmianę wskaźników oraz innych zapisów mających wpływ
na wdrażanie LSR.
Zakresem aktualizacji od strony technicznej zajmuje się Biuro LGR przy udziale społeczności lokalnej. Wszystkie
zmiany poddawane są procesowi partycypacji. Proces aktualizacji zapisów LSR obejmuje co najmniej jedno
spotkanie konsultacyjne oraz konsultacje propozycji zmian prowadzonych on-line oraz w Biurze LGR, również
z udziałem przedstawicieli sektora rybackiego. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy będą mieli
możliwość odniesienia się do propozycji zmian w LSR. Ostateczną decyzję o brzmieniu zmienianych zapisów
podejmuje Zarząd.
Proces aktualizacji kończy się na przyjęciu skonsultowanych zmian przez Walne Zebranie Członków podjętą
uchwałą.
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Załącznik nr 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu
Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
to niezbędne elementy skutecznego procesu jej wdrożenia, zapewniające pozyskanie informacji na temat
postępów w realizacji LSR, szczególnie w kontekście oczekiwanych efektów. Stanowią równocześnie narzędzie
kontrolne umożliwiające wprowadzenie niezbędnych korekt, modyfikacji i uaktualnień w zakresie realizowanych
przedsięwzięć i zdefiniowanych celów rozwoju.
1. Monitoring i elementy poddane monitoringowi
a) Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych
na temat funkcjonowania LGR oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym,
którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej
strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.
b) Elementy podlegające monitorowaniu oraz podmiot odpowiedzialny.
Element podlegający
Sposób pozyskiwania danych
Podmiot odpowiedzialny
monitorowaniu
Wskaźniki realizacji LSR

Sprawozdania beneficjentów, ankiety
monitorujące beneficjentów, rejestr
danych LGR

Pracownicy biura LGR
(ocena własna)

Harmonogram
ogłaszanych konkursów

Rejestr ogłoszonych konkursów

Pracownicy biura LGR
(ocena własna)

Budżet LSR

Rejestr danych LGR

Pracownicy biura LGR
(ocena własna)

Funkcjonowanie biura
LGR

ankiety monitorujące, rejestr danych
LGR

Pracownicy biura LGR
(ocena własna)

Plan komunikacji

ankiety monitorujące, rejestr danych
LGR

Pracownicy biura LGR
(ocena własna)

2. Ewaluacja i elementy podlegające ewaluacji
a) Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania
(eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, rozwiązania technicznego)
z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jednym
z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji danej interwencji
publicznej.
Ewaluacja dzieli się na 3 rodzaje:
• ewaluacja ex-ante (przed rozpoczęciem realizacji interwencji) – celem takiego badania jest poprawa
jakości planowanej do uruchomienia interwencji,
• ewaluacja on-going (w trakcie wdrażania interwencji) – celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia
zakładanych celów w świetle wcześniej przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod względem
dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w stosunku do
aktualnych trendów społeczno-gospodarczych,
• ewaluacja ex-post (po zakończeniu realizacji interwencji) – celem jest określenie jego długotrwałych
efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy.
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b) Elementy podlegające ewaluacji i podmiot odpowiedzialny
Element podlegające ewaluacji
Podmiot odpowiedzialny
Eksperci zewnętrzni (ocena zewnętrzna)/
1. Realizacja celów i wskaźników LSR
Pracownicy biura LGR (ocena własna)
Eksperci zewnętrzni (ocena zewnętrzna)/
2. Kryteria i procedury wyboru operacji
Pracownicy biura LGR (ocena własna)
Eksperci zewnętrzni (ocena zewnętrzna)/
3. Budżet LSR i nabory wniosków
Pracownicy biura LGR (ocena własna)
Eksperci zewnętrzni (ocena zewnętrzna)/
4. Plan komunikacji
Pracownicy biura LGR (ocena własna)
Eksperci zewnętrzni (ocena zewnętrzna)/
5. Funkcjonowanie Biura
i wpływ LSR na obszar
Pracownicy biura LGR (ocena własna)
3. Czas i okres pomiaru:
a) Monitoring – dane w ramach monitoringu pozyskiwane będą na bieżąco lub nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Wyniki prezentowane są w formie zbioru informacji przedstawianych Zarządowi LGR do końca maja.
Okres pomiaru to maksymalnie 2 lata.
b) Ewaluacja – wyniki przedstawiane w formie raportów ewaluacyjnych, których upublicznienie nastąpi nie
później niż do końca października w 2018 za okres 2016-2017, do końca listopada w 2020 za okres 20182019 oraz do końca listopada w 2023 za okres 2020-2022 (w ramach oceny on-going). W listopadzie
2024 roku raport z oceny ex-post za okres 2016-2023.
Ocena ex-ante miała miejsce w 2015 a jej wynikiem jest przyjęta Lokalna Strategia Rozwoju. Okres
pomiaru to maksymalnie 2 lata za wyjątkiem oceny ex-post.
4. Sposób pomiaru ewaluacji:
Pomiar w procesie ewaluacji dokonywany jest w oparciu o pytania badawcze przypisane do odpowiednich
kryteriów ewaluacyjnych. Liczba kryteriów ewaluacyjnych uzależniona jest od rodzaju ewaluacji:
a) EWALUACJA EX-ANTE – przed uchwaleniem LSR, na Walnym Zabraniu Członków. Opracowany na tym
etapie raport stanowić będzie uzasadnienie uchwały Walnego Zebrania Członków LGR o przyjęciu LSR.
Ewaluacja ex-ante zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria: trafność (poprawność
wskaźników w odniesieniu do wyznaczonych w LSR celów i możliwości ich osiągnięcia), spójność (spójność
wewnętrzna zapisów dokumentu), efektywność (efektywność zapisów dokumentu w kontekście dopasowania
budżetu LSR do możliwości poniesienia określonych nakładów), użyteczność ( użyteczność LSR w
kontekście dopasowania jej założeń do rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności).
1) EWALUACJA ON-GOING – w trakcie wdrażania LSR. Ocena na tym etapie służy sprawdzeniu czy podjęte
działania zmierzają w dobrym kierunku, czy określone w LSR cele są osiągane zgodnie z założeniami
czasowymi i ilościowymi.
Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria i pytania badawcze:
a) Trafność:
• Czy cele ogólne i szczegółowe LSR oraz odpowiadające im wskaźniki odpowiadają potrzebom
społeczności lokalnej zamieszkującej LGR”?
• Czy kryteria i procedury wyboru operacji stosowane przez Radę LGR zostały odpowiednio dobrane
i pozwalają na obiektywną ocenę i potrzeby sektora rybackiego?
• Czy działania komunikacyjne i środki przekazu są adekwatne do potrzeb grup docelowych LSR, w tym
grup defaworyzowanych i sektora rybackiego?
• Czy udzielane przez Biuro LGR doradztwo jest adekwatne do potrzeb potencjalnych beneficjentów?
• Czy stosowane przez LGR działania promocyjne są trafne w kontekście dotarcia do grup
defaworyzowanych?
b) Efektywność
• Czy zakładana wielkość wskaźników odpowiada nakładom finansowym i założonym celom?
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•

Czy przyjęte kryteria i procedury wyboru operacji przyczyniają się do sprawnej realizacji wskaźników
i celów?
• Czy wielkość zaplanowanego budżetu na poszczególne przedsięwzięcia pozwala na realizację
zakładanych wskaźników i celów?
• Czy zaplanowane działania komunikacyjne pozwalają na efektywne informowanie społeczności lokalnej
i potencjalnych beneficjentów o działaniach LGR?
• Czy wielkość zatrudnienia w biurze LGR odpowiada potrzebom w zakresie udzielanego doradztwa?
• Czy wykorzystane nakłady na działania własne LGR pozwalają na uzyskanie wzrostu rozpoznawalności?
c) Skuteczność
• Jaki jest poziom realizacji celów i przedsięwzięć oraz wskaźników określonych w LSR?
• Czy kryteria wyboru operacji przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów?
• Czy zakładany w budżet LSR został wykorzystany w odpowiednim okresie (do momentu, w którym
przeprowadzana jest ewaluacja)?
• Czy realizowane działania komunikacyjne skutecznie informują społeczność lokalną w zakresie
działalności LGR?
• Czy widoczne są zmiany związane z realizacją poszczególnych przedsięwzięć i celów LSR?
• Czy poziom merytoryczny udzielanego doradztwa oraz liczba godzin funkcjonowania biura wpływają na
liczbę złożonych wniosków?
• Czy zastosowane sposoby promocji i środki przekazu przyczyniają się do wzrostu rozpoznawalności
LGR?
2) EWALUACJA EX-POST – po okresie wdrażania LSR., ocena zostanie przeprowadzona w oparciu
o następujące kryteria i pytania badawcze:
a) Efektywność
• Czy było możliwe osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników na podobnym poziomie
z wykorzystaniem mniejszej ilości środków finansowych?
• Czy przyjęte kryteria i procedury wyboru operacji przyczyniły się do sprawnego przeprowadzania oceny
w wyznaczonym do tego czasie?
• Czy budżet LSR pozwolił na zrealizowanie zaplanowanych wskaźników i celów?
• Czy plan komunikacji został opracowany w sposób umożliwiający jego efektywną realizację, przy
zaangażowaniu jak najmniejszych nakładów finansowych, zasobów ludzkich i poświęconego czasu?
• Czy wielkość zatrudnienia w biurze LGR odpowiadała potrzebom w zakresie udzielonego doradztwa?
• Czy wykorzystane nakłady na działania własne LGR pozwoliły na uzyskanie wzrostu rozpoznawalności?
b) Skuteczność
• Czy wszystkie cele ogólne i szczegółowe oraz przypisane im wskaźniki zostały osiągnięte?
• Jak kryteria wyboru operacji przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów?
• Czy zakładany budżet został wykorzystany?
• Czy zrealizowane działania komunikacyjne skutecznie poinformowały społeczność lokalną
o działalności LGR?
• Czy udzielone doradztwo przyczyniło się do większej skuteczności w pozyskaniu środków unijnych
w ramach LSR, a tym samym do realizacji celów?
c) Użyteczność
• Czy realizacja celów LSR spełniła oczekiwania społeczności lokalnej LGR?
• Czy kryteria i procedury wyboru nie utrudniły beneficjentom pozyskania środków?
• Czy wykorzystanie budżetu LSR przyczyniło się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na
obszarze LGR”?
• Czy działania komunikacyjne były odpowiednio dobrane do potrzeb grup docelowych LSR w tym sektora
rybackiego?
• Czy udzielone doradztwo zaspokoiło potrzeby beneficjentów i przyczyniło się do lepszego zrealizowania
celów LSR?
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d) Trwałość
• Czy zrealizowane cele LSR będą pozytywnie oddziaływać na obszar LGR w dłuższej perspektywie
czasowej?
• Czy efekty powstałe w wyniku realizacji LSR są widoczne dla mieszkańców?
• Czy zdobyta przez beneficjentów wiedza w wyniku udzielonego doradztwa będzie wykorzystana przez
nich w przyszłości?
• Czy działania własne LGR przyczyniły się do trwałej rozpoznawalności stowarzyszenia wśród
mieszkańców?
5. Sposób wykorzystania wyników ewaluacji
Zastosowane w ewaluacji sposoby pozyskania danych pozwala wykryć mocne i słabe strony badanego procesu
i umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia rezultatów, co w efekcie ma prowadzić do usprawnienia wdrażania LSR.
Badanie to powinno być zatem podstawą dla podejmowania najważniejszych decyzji, w tym zmiany LSR.
Dzięki tak zaplanowanej i zrealizowanej ewaluacji możliwe będzie precyzyjne określenie stopnia osiągnięcia
celów ogólnych i szczegółowych oraz zrealizowania założonych przedsięwzięć, jak i przypisanych im
wskaźników (produktów, rezultatów i oddziaływania) a także dokonanie oceny zgodności zrealizowanych
przedsięwzięć z LSR. W związku z powyższym wyniki ewaluacji stanowią przesłanki do aktualizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju.
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Załącznik nr 3. Plan działania*

100%

0

2

Razem
planowane
wsparcie
w PLN/EUR

Razem wartość
wskaźników

Planowane
wsparcie w
PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika
narastająco

Wartość z
jednostką miary
0

(150
000,00
EUR)
400
000,00
PLN

0

100%

0

4

1 000
000,00
PLN

(100
000,00
EUR)

(250
000,00
EUR)

750
000,00
PLN

1 350
000,00
PLN

(187
500,00
EUR)
1 150
000,00
PLN
(287
500,00
EUR)

0

100%

0

0

5

(337
500,00
EUR)
2 950 00
0,00
PLN

Poddziałanie/
/zakres Programu

0

600
000,00
PLN

Program

Przedsięwzięcie 1.1.1
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości
na obszarze LGR

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim
600
Liczba projektów
000,00
polegających
PLN
2 szt. 100%
0
100%
na utworzeniu
(150
nowego
000,00
przedsiębiorstwa
EUR)
Liczba operacji
600
polegających
000,00
na rozwoju
PLN
2 szt.
60%
2 szt. 100%
istniejącego
(150
przedsiębiorstwa
000,00
ukierunkowanych
EUR)
na innowację
600
Liczba operacji
000,00
polegających
PLN
2 szt.
48%
3 szt. 100%
na rozwoju
(150
istniejącego
000,00
przedsiębiorstwa
EUR)
1 800
000,00
PLN
Razem cel szczegółowy 1.1
(450
000,00
EUR)

RAZEM
2016-2023

2022-2023

Planowane
wsparcie w
PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2019-2021

Wartość z
jednostką miary

Planowane
wsparcie w
PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika
narastająco

2016-2018

Wartość z
jednostką miary

Lata

Nazwa
wskaźnika

Cel ogólny nr 1.0
Innowacyjna
przedsiębiorczość
wykorzystująca
wodny potencjał
dolin Tyśmienicy
i Wieprza

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

(737
500,00
EUR)
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Przedsięwzięcie 1.2.1
Rozwój gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem rybackim

Liczba wspartych
gospodarstw
rybackich
i podmiotów
związanych
z sektorem
rybackim

Przedsięwzięcie 1.2.2
Podejmowanie
i rozwój działalności
gospodarczej
niezwiązanej
z podstawową
działalnością rybacką

Cel szczegółowy 1.2 Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim

Liczba operacji
polegających na
różnicowaniu
działalności
i dywersyfikacji
zatrudnienia

Razem cel szczegółowy 1.2

Razem cel ogólny 1.0

3 szt.

50%

900
000,00
PLN

3 szt.

100%

(225
000,00
EUR)

0

0

0

1 szt.

100%

550
000,00
PLN

0

100%

0

6

1 450
000,00
PLN

(137
500,00
EUR)

(362
500,00
EUR)

500
000,00
PLN

500
000,00
PLN

0

100%

0

1

(125
000,00
EUR)

(125
000,00
EUR)

900
000,00
PLN

1 050
000,00
PLN

1 950
000,00
PLN

(225
000,00
EUR)
2 700
000,00
PLN

(262
500,00
EUR)
2 200
000,00
PLN

(675
000,00
EUR)

(550
000,00
EUR)

0

0

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

(487
500,00
EUR)
4 900
000,00
PLN
(1 225
000,00
EUR)
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Program

Poddzia-łanie /zakres
Programu

Razem planowane
wsparcie w PLN/EUR

Planowane wsparcie
w PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika narastająco

Wartość z jednostką
miary

Razem wartość
wskaźników

RAZEM
2016-2023

2022-2023

Planowane wsparcie
w PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika narastająco

Wartość z jednostką
miary

2019-2021

Planowane wsparcie
w PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika narastająco

Nazwa wskaźnika

2016-2018

Wartość z jednostką
miary

Lata

Cel ogólny nr 2.0
Wysoka jakość
życia w oparciu
o dobrostan
społeczny
i dziedzictwo
kulturowe oraz
atuty środowiska
naturalnego

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Przedsięwzięcie 2.1.1
Rozwój infrastruktury
turystycznej
i rekreacyjnej
na obszarze LGR

Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim
Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
16 szt.
turystycznej
i rekreacyjnej

Razem cel szczegółowy 2.1

50%

2 309
644,00
PLN
(577
411,00
EUR)
2 309
644,00
PLN
(577
411,00
EUR)

0

100%

0

0

0

100%

0

0

16

2 309
644,00
PLN
(577
411,00
EUR)
2 309
644,00
PLN
(577
411,00
EUR)
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Przedsięwzięcie 2.2.1
Zabezpieczanie i przywracanie stanu
pierwotnego produkcji rybackiej

Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego
Liczba operacji
w zakresie
przeciwdziałania
kłusownictwu,
przywrócenie
i zabezpieczenie
potencjału
1 200
zniszczonego
000,00
w wyniku zdarzeń
PLN
4 szt.
57%
3 szt. 100%
noszących
(300
znamiona klęski
000,00
żywiołowej
EUR)
lub szkód
spowodowanych
działalnością
chronionych
gatunków
zwierząt
1 200
000,00
PLN
Razem cel szczegółowy 2.2
(300
000,00
EUR)

Razem cel ogólny 2.0

800
000,00
PLN
(200
000,00
EUR)

800
000,00
PLN
(200
000,00
EUR)

3 509
644,00
PLN

800
000,00
PLN

(877
411,00
EUR)

(200
000,00
EUR)

0

100%

0

0

0

7

2 000
000,00
PLN
(500
000,00
EUR)

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

2 000
000,00
PLN
(500
000,00
EUR)
4 309
644,00
PLN
(1 077
411,00
EUR)
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Program

Poddziałanie/
/zakres Programu

Razem wartość
wskaźników

Planowane wsparcie
w PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika narastająco

Wartość z jednostką
miary

Razem planowane
wsparcie w PLN/EUR

RAZEM
2016-2023

2022-2023

Planowane wsparcie
w PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika narastająco

Wartość z jednostką
miary

2019-2021

Planowane wsparcie
w PLN/EUR

% realizacji
wskaźnika narastająco

Nazwa wskaźnika

Cel ogólny 3.0
Zintegrowane
rybactwo w
dolinie Tyśmienicy
i Wieprza
– promocja,
wymiana wiedzy
i doświadczeń

2016-2018

Wartość z jednostką
miary

Lata

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1
Aktywizacja sektora
rybackiego w celu
zwiększenia jego roli
w rozwoju
społeczności lokalnej

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

Liczba spotkań
edukacyjno-informacyjnych

Razem cel szczegółowy 3.1

0

0

0

0

1 szt.

100%

30 000,00
PLN
(7 500,00
EUR)

30 000,00
PLN
(7 500,00
EUR)

0

100%

0

0

1

30 000,00
PLN
(7 500,00
EUR)

30 000,00
PLN
(7 500,00
EUR)
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Przedsięwzięcie 3.2.2
Optymalizacja
produkcji rybackiej
i badanie popytu

Przedsięwzięcie 3.2.1
Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych
o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym

Cel szczegółowy 3.2 Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego
Liczba działań
informacyjno-promocyjnych
0
0
0
3 szt.
o zasięgu lokalnym
lub
ponadregionalnym
40
Liczba
000,00
zrealizowanych
PLN
projektów
1 szt. 100%
0
(10
współpracy
000,00
o zasięgu krajowym
EUR)
Liczba
zrealizowanych
międzynarodowych
projektów
współpracy

Liczba projektów
badawczych
prowadzonych
na obszarze LGR

Razem cel szczegółowy 3.2

0

0

0

0

0

0

1 szt.

0

100%

100%

100%

0

400
000,00
PLN
(100
000,00
EUR)

0

180
000,00
PLN
(45
000,00
EUR)

0

0

0

0

1 szt.

100%

100%

100%

100%

0

0

0

100
000,00
PLN
(25
000,00
EUR)

3

1

1

1

400
000,00
PLN
(100
000,00
EUR)
40
000,00
PLN
(10
000,00
EUR)
180
000,00
PLN
(45
000,00
EUR)
100
000,00
PLN
(25
000,00
EUR)

40
000,00PLN

580
000,00
PLN

100
000,00
PLN

720
000,00
PLN

(10
000,00
EUR)

(145
000,00
EUR)

(25
000,00
EUR)

(180
000,00
EUR)

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR

PO
RYBY

Wsparcie
realizacji
operacji
w ramach
LSR
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Przedsięwzięcie 3.3.2
Animacja lokalna
i działania
komunikacyjne

Przedsięwzięcie 3.3.1
Bieżące funkcjonowanie
Biura i doradztwo

Cel szczegółowy 3.3 Wsparcie funkcjonowania Biura LGR
Liczba
podmiotów
którym udzielono
indywidualnego
doradztwa
Liczba szkoleń
dla członków
Rady
i pracowników
LGR

Liczba spotkań
informacyjno-konsultacyjnych
LGR
z mieszkańcami

Razem cel szczegółowy 3.3

Razem cel ogólny 3.0

57 szt.

8 szt.

38%

62%

6 szt. 37,5%

386
356,00
PLN
(96
589,00
EUR)
12
000,00
PLN
(3
000,00
EUR)

3 750,00
PLN
(937,50
EUR)

57 szt.

76%

788
750,00
PLN
(197
187,50
EUR)

36 szt. 100%

546
546,12
PLN
(136
636,53
EUR)

150

7 500,00
PLN
5 szt.

6 szt.

100%

75%

(1
875,00
EUR)

3 750,00
PLN
(937,50
EUR)

0

4 szt.

100%

100%

0

2
500,00
PLN
(625,0
0
EUR)

13

16

1 721
652,12
PLN
(430
413,03
EUR)
19
500,00
PLN
(4
875,00
EUR)
10
000,00
PLN
(2
500,00
EUR)

402
106,00
PLN

800
000,00
PLN

549
046,12
PLN

1 751
152,12
PLN

(100
526,50
EUR)
442
106,00
PLN

(200
000,00
EUR
1 410
000,00
PLN

(137
261,53
EUR)
649
046,12
PLN

(437
788,03
EUR)
2 501
152,12
PLN

(110
526,50
EUR)

(352
500,00
EUR)

(162
261,53
EUR)

(625
288,03
EUR)

PO
RYBY

Wsparcie
funkcjonowania
LGR

PO
RYBY

Wsparcie
funkcjonowania
LGR

PO
RYBY

Wsparcie
funkcjonowania
LGR
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Razem LSR

6 651
750,00
PLN

4 410
000,00
PLN

649
046,12
PLN

11 710
796,12
PLN

(1 662
937,50
EUR)

(1 102
500,00
EUR)

(162
261,53
EUR)

(2 927
699,03
EUR)

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach LSR
4 900 000,00 zł
(1 225 000,00 EUR)

% budżetu na
wsparcie realizacji
operacji w ramach
LSR

50,31%

*kwoty przeliczone wg kursu 4 zł/euro
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Załącznik nr 4. Budżet LSR
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach poszczególnych poddziałań*:
Zakres wsparcia
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013)
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia
nr 1303/2013)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia
nr 1303/2013)
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia
nr 1303/2013)
Razem

PO RYBY

Razem EFSI

9 739 644,00 zł

9 739 644,00 zł

(2 434 911,00 EUR)
220 000,00 zł

(2 434 911,00 EUR)
220 000,00 zł

(55 000,00 EUR)
1 741 152,12 zł

(55 000,00 EUR)
1 741 152,12 zł

(435 288,03 EUR)
10 000,00 zł

(435 288,03 EUR)
10 000,00 zł

(2 500,00 EUR)
11 710 796,12 zł

(2 500,00 EUR)
11 710 796,12 zł

(2 927 699,03 EUR)

(2 927 699,03 EUR)

*kwoty przeliczone wg kursu 4 zł/euro
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Załącznik nr 5. Plan komunikacji
Plan komunikacji na lata 2016-2023
Cele i przesłanki opracowania planu:
Mając na uwadze doświadczenie LGR z wdrażania LSROR, oparte o udaną współpracę z lokalną społecznością
i rybakami oraz sektorem prywatnym i publicznym LGR przeprowadziła konsultacje społeczne i badania
rozpoznawalności LGR w celu udoskonalenia działań komunikacyjnych w nowym okresie wdrażania LSR.
Poniżej przedstawiono cele planu komunikacyjnego (numeracja celów jest tożsama z tabelą działań
komunikacyjnych):
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy
Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”;
Informowanie o możliwościach wsparcia w ramach LSR;
Publikowanie informacji o celach i założeniach LSR;
Aktywizowanie potencjalnych beneficjentów poprzez doradztwo oraz organizowanie spotkań z zakresu
aplikowania o środki w ramach LSR;
Informowanie o efektach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z wykorzystaniem EFMR na lata 20142020;
Informowanie o naborach w ramach LSR;
Podejmowanie działań promocyjnych LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w kraju i za granicą.

Grup docelowych
LSR

Grupy
defaworyzowane

Środki przekazu

a) Mieszkańcy obszaru gmin należących do stowarzyszenia: Dębowa Kłoda,
Jeziorzany, Kamionka, Kłoczew, Kock, Michów, Nowodwór, Ostrów Lubelski,
Ostrówek, Parczew, Podedwórze, Ryki, Siemień, Sosnowica, Ułęż, Uścimów;
b) Członkowie Rady LGR;
c) Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki podlegle;
d) Instytucje, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty nieformalne,
e) Przedsiębiorcy;
f) Rybacy
g) Instytucje zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju;
h) Środki masowego przekazu;
i) Inne LGR, region, kraj.
Kolejność punktacji przedstawiono w tabeli działań komunikacyjnych przy Adresaci
działania komunikacyjnego (grupy docelowego i defaworyzowane – zgodnie
powyższym oznaczeniem)
1) Osoby młode do 40 roku życia
2) Kobiety
3) Rybacy
Kolejność numeracji przedstawiono w tabeli działań komunikacyjnych przy
Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowego i defaworyzowane –
zgodnie powyższym oznaczeniem)
• Punkt konsultacyjny w siedzibie LGR
• Publikatory: internet (strony internetowe, fora społecznościowe), prasa (artykuły,
informacje prasowe, wkładka do gazety), telewizja, radio, plakaty, foldery, ulotki
• Gadżety
• Konferencje i spotkania informacyjne (w tym materiały konferencyjne,
szkoleniowe, prezentacje multimedialne)
• Tablice informacyjne i pamiątkowe
• Oznaczenie zakupionego w ramach projektów sprzętu i materiałów
• Polecenie innych osób

Planowane działania komunikacyjne i promocyjne oraz sposób ich realizacji
1.

Spotkania informacyjne oraz szkoleniowe
a. Spotkania informacyjne na temat głównych założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków na
realizację operacji w ramach LSR – spotkania będą organizowane przed planowanym naborem, tematy
przedstawione na spotkaniu za pomocą prezentacji multimedialnej: założenia i cele LSR, zasady i
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2.

3.

4.

5.

warunki korzystania ze wsparcia w ramach PO RYBY 2014-2020, kryteria wyboru operacji, dobre
praktyki; przewiduje się organizację 5 takich spotkań, w jednym spotkaniu zakłada się min. 10
uczestników, na spotkania zostaną przygotowane materiały szkoleniowe, wszystkie wykorzystane
środku przekazu będą odpowiednio ologowane;
b. Szkolenia dla członków Rady – zgodnie z planem szkolenia dla Członków Rady na celu podniesienie
kompetencji członków Rady w celu poprawy efektywności i jakości ocenianych przez nich operacji;
Publikowanie aktualności za pośrednictwem wykorzystywanych środków przekazu
a. Informowanie o naborach – informacje o planowanych naborach, a także ogłoszenia o naborach będą
zamieszczane na stronach internetowych Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i
Wieprza” (http://www.lgr-lubelskie.pl/), w siedzibie biura LGR, na stronach UM Województwa
Lubelskiego (informacja o naborach), stronach internetowych gmin jak i w formie papierowej na
tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin jak i jednostek im podległych. Zakłada się umieszczanie informacji
min. 30 dni przed rozpoczęciem naboru.
b. Informowanie o działalności LGR – wszelkie informacje związane z działalnością LGR,
tj. rozpoczęcie naborów oraz dokumentów udostępnianych do naborów, wyniki naborów i protokoły
z posiedzeń Rady, rozpoczęcie badań własnych i ewaluacji, a także ich wyniki, publikowanie zmian
wprowadzonych w zapisach LSR i kryteriach wyboru, najważniejsze wydarzenia organizowanie LGR,
będą publikowane na bieżąco;
Ankietyzacja społeczności lokalnej i beneficjentów – narzędzie pozwalające na ocenę jakości udzielanego
doradztwa oraz skuteczności, trwałości i efektywności wykorzystywanych przez LGR działań
komunikacyjnych.
Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym na Facebook – umożliwi on rozpowszechnianie
informacji o działalności LGR oraz jej działalności wśród większego grona potencjalnych beneficjentów.
Zamieszczanie na portalu informacji w formie forum nt. przedstawienia dotychczasowych efektów
realizacji LSR.
Publikacja wyników ewaluacji.

Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu
Analiza efektywności działań komunikacyjnych oraz zastosowanych środków przekazu odbywać się będzie
poprzez okresowe monitorowanie osiągnięcia wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz ewaluację
efektów realizacji. Monitoring oparty będzie o zbierane na bieżąco statystyki wejść na stronę; listy obecności;
liczby złożonych projektów, itd., stosownie do charakteru danego wskaźnika.
Korygowanie i aktualizacja Planu Komunikacji
Aktualizacja planu komunikacji będzie się odbywała w oparciu o wyniki procesu ewaluacji.
Działania komunikacyjne podejmowane w przypadku problemów z realizacją LSR oraz niskim poparciu
społecznym dla działań realizowanych przez LGR.
W sytuacji niskiego poparcia społecznego oraz problemów z wdrażaniem LSR przewidziano dodatkowe
działania komunikacyjne np. informacja w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym oraz informacja
w telewizji lokalnej lub regionalnej.
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Termin
(półrocze/
rok)

Cel

Cały
okres
realizacji
LSR

II
V
VI
VII

II/2016
II/2017
II/2018
I/2019
I/2020

I
II
III
IV
VI
VII

I/2018
I/2021

I
V
VII

I/2017
II/2017
I/2018

II
III
V
VI

II/2016
I/2017
I/2018
II/2018
I/2019
II/2019

II
IV
VI

I/2017
II/2018
I/2019
II/2019

II
VI

Nazwa działania
komunikacyjnego

Adresaci działania
komunikacyjnego
(grupy docelowego i
defaworyzowane –
zgodnie powyższym
oznaczeniem)

Środki przekazu

Planowane efekty i wskaźniki

Rezultat:
Dotarcie do jak największej liczby osób
Wskaźnik:
Liczba prowadzonych profili na portalach
społecznościowych: 1
Rezultat:
Poinformowanie jak największej liczby osób
o realizowanej LSR i możliwości pozyskania
środków zewnętrznych
Wskaźnik:
Liczba uczestników: 320
Rezultat:
Prezentacja dotychczasowych efektów
wynikających z realizacji LSR
Wskaźnik:
Liczba uczestników forum: 100
Rezultat:
Podniesienie kompetencji członków Rady
Wskaźnik:
Liczba uczestników szkolenia: 75 osób

Prowadzenie profilu na
portalu społecznościowym

Grupy docelowe:
a-h
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Profil na portalu społecznościowym

Spotkanie informacyjne nt.
działalności LGR, założeń
i celów LSR oraz zasad
i warunków korzystania
ze wsparcia w ramach
PO RYBY 2014-2020

Grupy docelowe:
a-h
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Ogłoszenie o spotkaniu na stronie
internetowej, Facebooku i tablicach
informacyjnych
- prezentacja multimedialna

Forum nt. przedstawienia
dotychczasowych efektów
realizacji LSR

Grupy docelowe:
a-h
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Ogłoszenie o spotkaniu na stronie
internetowej, Facebooku i tablicach
informacyjnych
- prezentacja multimedialna
- materiały informacyjne

Szkolenia dla członków
Rady

Grupy docelowe:
b
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Informacja na stronie internetowej LGR
- prezentacja multimedialna
- materiały szkoleniowe

Publikowanie informacji
o planowanych naborach

Grupy docelowe:
a, b, c, d, e
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Informacja na stronach internetowych
- Informacja na portalu społecznościowym
- Informacja na tablicach informacyjnych

Rezultat:
Poinformowanie jak najszerszej grupy
potencjalnych wnioskodawców
Wskaźnik:
Liczba ogłoszeń o planowanym naborze: 5 szt.

Publikowanie informacji
o ogłoszonych naborach

Grupy docelowe:
a, b, c, d, e
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Informacja na stronach internetowych
- Informacja na portalu społecznościowym
- Informacja na tablicach informacyjnych

Rezultat:
Poinformowanie jak najszerszej grupy
potencjalnych wnioskodawców
Wskaźnik:
Liczba ogłoszeń o naborze na stronach
internetowych: 5 szt.
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II/2017
II/2019
II/2021
II/2023
II/2016
I/2017
I/2018
I/2019
I/2020
I/2021
I/2022
I/2023

V

IV
V

Upublicznienie wyników
prowadzonej ewaluacji

Grupy docelowe:
a-h
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Informacja na stronie
internetowej LGR

Rezultat:
Przedstawienie efektów realizowanej LSR
Wskaźnik:
Liczba upublicznionych raportów
ewaluacyjnych: 4

Ankietyzacja społeczności
lokalnej i beneficjentów

Grupy docelowe:
a-h
Grupy
defaworyzowane: 1,2,3

- Ankieta dostępna
na stronie internetowej LGR
-Link do ankiety na Facebooku

Rezultat:
Poznanie opinii lokalnej społeczności
oraz beneficjentów
Wskaźnik:
Liczba ankiet: 4

Budżet planu komunikacji*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

(250,00 EUR)

*kwoty przeliczone wg kursu 4 zł/euro
Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji)
Podczas realizacji LSR Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest zobowiązana do przeprowadzania monitoringu i ewaluacji. Raporty powstałe
w wyniku oceny skuteczności prowadzonych działań będą systematycznie publikowane na stronie LGR. Zaplanowano również coroczne badania ankietowe dotyczące
efektywności, trafności, skuteczności, użyteczności i trwałości działań komunikacyjnych i środków przekazu wykorzystywanych przez LGR „W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza”.
Opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych
Plan komunikacji zawiera planowane działania komunikacyjne oraz promocyjne, których celem jest zbieranie informacji zwrotnych o funkcjonowaniu LGR i realizacji LSR.
Pozyskane zebrane w zakresie jakości i efektywności doradztwa posłużą jako podstawa do wprowadzenia zmian w tym zakresie. Opinie oraz wnioski zebrane w wyniku
realizacji wybranych działań komunikacyjnych pomogą przy aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGR czy biura.
Rezultaty osiągnięte w wyniku zrealizowanych działań będą na bieżąco podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej LGR oraz profilu portalu
społecznościowego.
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