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Rozdział I. Charakterystyka LGD 

1. Nazwa LGD 

LGD funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Statut zezwala na używanie nazwy skróconej: LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. LGD posiada osobowość 

prawną w formie stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 

w Olsztynie, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.12.2009 r., pod numerem KRS 

0000342523. 

2. Zwięzły opis obszaru 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" obejmuje zasięgiem oddziaływania 

północno-wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, 9 gmin z 3 powiatów: giżyckiego (gminy wiejskie 

Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy oraz gminę miejsko-wiejską Ryn), kętrzyńskiego (gminę wiejską 

Srokowo) i węgorzewskiego (gminy wiejskie Budry i Pozezdrze oraz gminę miejsko-wiejską Węgorzewo) (tab. 

1.1). 

Tabela 1.1. Gminy objęte obszarem działania LGD, ich powierzchnia i ludność 

Nazwa gminy Rodzaj gminy Powiat 
Powierzchnia 

gminy w ha 

Liczba osób zameldowanych  

na pobyt faktyczny* 

(stan na 31.12.2013 r.) 

Budry wiejska Węgorzewski 17497 2 955 

Giżycko wiejska Giżycki 29706 8 246 

Kruklanki wiejska Giżycki 20157 3 152 

Miłki wiejska Giżycki 16963 3 842 

Pozezdrze wiejska Węgorzewski 17678 3 347 

Ryn miejsko -wiejska Giżycki 20454 5 885 

Srokowo wiejska Kętrzyński 19416 3 992 

Węgorzewo miejsko -wiejska Węgorzewski 34147 17 391 

Wydminy wiejska Giżycki 23299 6 544 

RAZEM 199 317 55 354 

* Do 2009 r. GUS bilans ludności opracowywał dla dwóch kategorii przebywania: 1) faktycznie zamieszkałej, 

2) zameldowanej na pobyt stały. Od roku 2010 bilans ludności sporządzany jest tylko dla jednej kategorii 

ludności (dawniej nazywanej „faktycznie zamieszkałej”). Dane dotyczą podziału administracyjnego z dnia 31 

XII i obejmują: a) stałych mieszkańców, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez 

okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz wszystkie osoby przebywające za granicą (bez względu na okres ich 

nieobecności) b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca  

w kraju. 

 

Partnerstwo funkcjonuje na obszarze niespełna 2 tys. km
2 

(co stanowi 8,2% powierzchni woj. warmińsko-

mazurskiego), zamieszkałym przez blisko 55 tys. osób, gdzie działalność prowadzi 60 obwodów rybackich 

zajmujących powierzchnię 34,5 tys. ha wód, co stanowi ok. 33% powierzchni wód, na których jest prowadzona 

gospodarka rybacka w województwie warmińsko-mazurskim. 

Realizacja PROW 2014-2020 oraz PO ,,Rybactwo i Morze”2014-2020 będzie możliwa na całym obszarze 

objętym LSR: wszystkie gminy mają wskaźnik rybackości oraz są gminami wiejskimi lub miejsko-wiejskimi 

(z dwoma miastami o liczbie mieszkańców mniejszej niż 20 tys.) 

 

3. Mapa obszaru objętego LSR 

Jest to obszar spójny tak przestrzennie jak i kulturowo, społecznie i gospodarczo, o czym świadczy ścisła 

współpraca wszystkich ww. gmin w ramach Związku Stowarzyszeń LGD9 (od 2006r.) i Stowarzyszenia 
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Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" (od 2009 r.). Sieć osadnicza obszaru jest ściśle powiązana 

z przebiegającymi szlakami komunikacyjnymi oraz uwarunkowaniami krajobrazowymi. Na objętym LSR 

terenie funkcjonuje 286 miejscowości wiejskich, 2 miasta  Ryn i Węgorzewo oraz nie należące do partnerstwa 

miasto Giżycko. 

 

Ryc. 1.1.Granice administracyjne gmin objętych LSR 

Źródło: opracowanie własne. 

 

4. Opis procesu tworzenia partnerstwa uwzględniający dotychczasowe  

doświadczenia grupy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zostało zarejestrowane 02.12.2009r.,  

a zawiązało je23 członków założycieli. W trakcie działalności Stowarzyszenia liczba członków sukcesywnie 

rosła, by pod koniec 2013 r. osiągnąć swój maksymalny jak dotąd poziom 102 członków. 

Od 04.08.2011 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” wdrażało Lokalną 

Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach osi priorytetowej 4. PO „Zrównoważony Rozwój Obszarów 

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. Działania podejmowane w ramach osi miały na 

celu minimalizację zaniku sektora rybackiego oraz przywrócenie pierwotnych warunków gospodarki rybackiej, 

a także poprawę warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa
1
.  

Wnioskodawcą i koordynatorem działań na rzecz utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” był Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich (LGD9). W 2009r. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 podjął decyzję  

o udziale w PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007-2013”.Uzyskane wsparcie ze środków na działania aktywizujące i mobilizujące lokalną społeczność  

w ramach PO Kapitał Ludzki, Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich, Związek Stowarzyszeń LGD9 przeznaczył na opracowanie strategii  

i organizację lokalnej grupy rybackiej. Utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” jest rezultatem realizacji projektu nr WND-POKL.06.03.00-28-022/09 pt. „Lokalna Grupa Rybacka 

szansą na aktywizację społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa” w ramach PO Kapitał Ludzki. 

Od 12.06.2009r. Związek Stowarzyszeń LGD9 wdrażał, na terenie gmin objętych niniejszą LSR, Lokalną 

Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007 – 2013. Działania podejmowane w ramach osi 

4 były ukierunkowane na budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz 

przyczynianie się do powstawania miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

15 września 2015r. Związek Stowarzyszeń LGD9 podpisał umowę przyznania pomocy nr 00002-6934-

UM1400007/15 w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 -2020 na opracowanie 

                                                           
1
Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Obszarów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 

2007-2013”, MRiRW, Warszawa 2008, s. 105. 

Srokowo 

Pozezdrze 

Węgorzewo 

Ryn Miłki 

Wydminy 

Kruklanki 

Giżycko 

Budry 
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dwufunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Związek Stowarzyszeń LGD9 pozyskał środki 

na opracowanie strategii, którą następnie przekazał do realizacji Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. Konieczność przekazania LSR wynika z faktu, że Związek Stowarzyszeń LGD9 

ma nieodpowiednią formę prawną do wdrażania LSR w nowym okresie programowania (LSR mogą realizować 

tylko stowarzyszenia). W proces tworzenia strategii zaangażowane zostały obydwa Stowarzyszenia.  

13 października 2015r. Związek Stowarzyszeń LGD9 został przyjęty w poczet członków zwyczajnych do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, z kolei 17 grudnia 2015 r. Walne 

Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń LGD9 przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023,  

a następnie przekazało ów dokument do przyjęcia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”. 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” nie tylko będzie kontynuować politykę prowadzoną w ramach PO RYBY 2007 – 2013, ale 

także rozszerzy swoje działania o politykę prowadzoną w 2007 -2013 przez Związek Stowarzyszeń LGD9. 

Działania ukierunkowane będą na promowanie aktywności mieszkańców w kształtowaniu rozwoju obszaru 

objętego LSR z wykorzystaniem jego zasobów oraz wzmacnianie potencjału gospodarczego, kulturowego  

i społecznego. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, jak i jego członkowie, posiadają 

odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym projektów związanych z rozwojem 

obszarów rybackich, obszarów wiejskich oraz z aktywizacją społeczności lokalnych, co przedstawiono w tabeli 

1.2. 

Tabela 1.2. Doświadczenie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" 

Lp. 

 

Wniosko-

dawca 

Nazwa realizowanego 

projektu lub jego 

ogólny zakres 

Czas 

realizacji 

projektu 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Koszty realizacji 

projektu/ Kwota 

wsparcia 

w PLN 

Źródła 

finansowa

nia/progra

m 

Doświadczenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

1 

Stow. LGR 

„Wielkie 

Jeziora 

Mazurskie 

Lokalna Strategia 

Rozwoju Obszarów 

Rybackich na lata 

2007-2013 

2010-

2015 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

25.895.103,15  

EFR, PO 

RYBY 

2007-2013 

Doświadczenie Związku Stowarzyszeń LGD9 

2 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 Schemat II 

Pilotażowego Programu 

Leader+ 

2007-

2008 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

749.000,00  

SPO 

„Restruktur

yzac. i 

modernizac

. sektora 

żywn. oraz 

rozwój 

obszarów 

wiejskich” 

3 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 

„Szkolenie dla org. 

pozarządowych: 

Techniki pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł 

dofinansowania oraz 

zasady realizacji 

projektów” 

lipiec- 

wrzesień 

2008 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

41.953,14  

PO Kapitał 

Ludzki 

 (EFS) 
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4 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 
„Nowy zawód – nowe 

perspektywy” 

listopad 

2008 - 

luty 2010 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

465.310,00  

PO Kapitał 

Ludzki , 

(EFS) 

5 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 

„Nowy zawód – nowe 

perspektywy (druga 

edycja)” 

październi

k 2009 - 

wrzesień 

2010 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

536.260,00 

 

PO Kapitał 

Ludzki , 

(EFS) 

6 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 
,,Akademia Animatorów 

Społecznych LGD9” 

sierpień – 

grudzień 

2011 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

39.672,00 

 

Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelsk

ich na lata 

2009 – 

2013 

7 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 

,,CENTRUM 

ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

LGD9 AKTYWATOR” 

lipiec 

2013 - 

czerwiec 

2013 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

118.380,00 

 

Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelsk

ich na lata 

2009 – 

2013 

8 

 

Związek 

Stow. 

LGD9 

Lokalna Strategia 

Rozwoju Związku 

Stowarzyszeń LGD9 na 

lata 2009 - 2015 

czerwiec 

2009 – 

czerwiec 

2015 

Cały obszar 

powiatu 

węgorzewskie

go, giżyckiego 

i jedna gmina 

z powiatu 

kętrzyńskiego 

8.275.420,00 

 

EFRROW,  

Oś 4 

LEADER 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze projekty członków LGD (wszystkie realizowane projekty  

w ramach PROW 2007-2013 dostępne są na stronie internetowej LGD9 pod adresem: www.mazurylgd9.pl  

w zakładce Kronika PROW). 

Doświadczenie członków LGD: Sektor publiczny 

9 
Gmina Ryn 

 

Kształtowanie 

przestrzeni 

sportowo-

rekreacyjnej 

związanej z 

rozwojem turystyki 

w miejscowościach  

kwiecień 

2010- 

listopad 

2011 

Gmina Ryn: 

Ryn, Rybical, 

Prażmowo, 

Kronowo 

1.045.837,21  

/ 

473 829,00  

EFRROW

Oś 4 

LEADER  

10 
Gmina 

Srokowo 

Zmiana sposobu 

użytkowania 

(przebudowa) 

budynków zlewni 

mleka na świetlice 

wiejskie  

październi

k 2012 – 

czerwiec 

2014 

Gmina 

Srokowo: 

Siniec, 

Jnkowice 

582.377,00  

/ 

300 000,00  

EFRROW

Oś 4  

http://www.mazurylgd9.pl/
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11 
Gmina 

Węgorzewo 

Przebudowa 

świetlicy wiejskiej 

we wsi Węgielsztyn 

luty 2011 

– sierpień 

2012 

Gmina 

Węgorzewo 

528.900,00  

/ 

271 139,00  

EFRROW

Oś 4 

LEADER  

12 
Gmina 

Wydminy 

Ukształtowanie 

terenu i urządzenia 

komunikacyjne przy 

Gminnym Ośrodku 

Kultury w 

Wydminach 

lipiec 

2010 – 

sierpień 

2011 

Gmina 

Wydminy 

418.231,44  

/ 

245 855,00  

EFRROW

Oś 4 

LEADER  

13 
Gmina 

Kruklanki 

Zagospodarowanie 

terenu przyległego 

do linii brzegowej 

jeziora Gołdopiwo 

2012 Kruklanki 

999.791,92 / 

690.913,11  

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4  

14 Gmina Ryn 

Budowa parku 

wypoczynku i 

rekreacji nad 

jeziorem Ołów 

2012 Ryn 
1.122.191,43 / 

709.064,38 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

15 
Gmina 

Wydminy 

Remont alei 

widokowo – 

spacerowej nad 

jeziorem 

Wydmińskim wraz z 

infrastrukturą 

2012 Wydminy 
2.251.164,41 / 

869.000,00 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

16 
Gmina 

Pozezdrze 

Rewitalizacja 

budynku Zespołu 

Szkół w Pozezdrzu 

celem utworzenia 

ogólnodostępnej 

bazy szkoleniowej na 

potrzeby 

społeczności obszaru 

LGR 

2014 Pozezdrze 
570.034,68 / 

325.000,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

17 

GOKiR w 

Wilkasach, 

Gmina 

Giżycko 

Zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

WJM poprzez 

poszerz. oferty parku 

Wodnego Wilkasy o 

minibasen z atrakc. 

wodnymi dla dzieci 

wraz z wydaniem 

mat. promujących 

region i nową ofertę 

2014 Wilkasy 

224.206,86 / 

145.712,91 

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

18 
Gmina 

Węgorzewo 

Rewitalizacja wsi 

Ogonki poprzez 

utworzenie miejsc 

rekreacji i 

wypoczynku dla 

wędkarzy i ich 

rodzin 

2013 Ogonki 
409.384,48 

/174.271,47  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

19 Gmina Miłki 

Rewitalizacja 

centrum sportowo – 

kulturalnego w 

Miłkach 

2013 Miłki 
1.334.823,91 

/ 911.587,06  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

20 Gmina Zagospod. terenu 2013 Leśniewo 1.576.732,22 Europejski 
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Srokowo działek nr 84/3, 85/3, 

84/8 obr. 10 

Leśniewo z 

przeznaczeniem na 

rekreację 

/ 1.090.248,00  Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

21 
Gmina 

Budry 

Zagospod. terenu w 

zespole pałacowo-

parkowym w 

Więckach 

2013 Więcki 
613.510,62 

/ 423.900,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

22 
Powiat 

Giżycki 

Rozszerzenie zakresu 

usług Szkolnego 

Schroniska 

Młodzieżowego w 

Rynie 

2013 Ryn 
805.284,68 

/ 531.010,25  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

23 

Powiat 

Węgorzewsk

i 

Wzmocnienie 

konkurencyjności i 

atrakcyjności miasta 

Węgorzewa – Mała 

Kraina WJM – 

poprzez poprawę 

dostęp. do przystani 

portowych oraz bazy 

i infrastr. 

turystycznej 

2013 Węgorzewo 
908.151,77 

/ 627.584,56  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

Doświadczenie członków LGD: Sektor gospodarczy 

24 

Gospodarst

wo 

Rybackie 

Mikołajki 

Sp. z o.o. 

Kompleksowy remont 

kutra rybackiego wraz 

z wymianą głównej 

jednostki napędowej 

2013 Ryn 
633.247,77  

/ 432.698,03  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

25 
Henryk 

Murawski 

Budowa i zakup małej 

infrastruktury 

turystycznej oraz 

sprzętu pływającego 

2013 Wydminy 
108.642,87  

/ 43.280,31  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

26 

Gospodarst

wo 

Rybackie w 

Giżycku 

Sp. z o.o. 

Budowa 

ogólnodostępnej 

przystani wędkarskiej 

z sanitariatami i 

infrastrukturą 

uzupełniającą.  

2013 
Bogaczewo/ 

Giżycko 

3.874.516,88  

/ 1.500.00,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

27 
Jarosław 

Zakrzewski 

„Pensjonat pod 

zakręconym 

węgorzem” – budowa 

budynku 

pensjonatowego w 

celu świadczenia usług 

nocleg. dla wędkarzy i 

innych turystów 

2012 
Ogonki/Węgor

zewo 

767.985,85  

/ 300.000,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

28 
Tomasz 

Karol Frąk 

Utworzenie 

Regionalnej Izby 

Rybackiej w 

Jegławkach 

2012 
Jegławki/Srok

owo 

3.832.425,19  

/ 1.500.00,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

29 
Krystyna 

Predko 

Budowa stawu z 

infrastrukturą 

towarzyszącą w 

miejscowości 

Sobiechy 

2011 
Sobiechy/Budr

y 

498.000,89  

/ 421.250,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 
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30 

Eleonora 

Selwina 

Nowakows

ka 

Rozwój usług na rzecz 

społeczn. 

zamieszkujących 

obszar rybacki poprzez 

wymianę pomostu 

użytkow. do dział. 

sport., rozrywkowej i 

rekreacyjnej oraz 

wprowadzenie i 

wypromowanie nowej 

oferty 

specjalistycznych 

usług naprawy i 

konserwacji statków i 

łodzi.  

2013 Rydzewo 
746.536,97 / 

300.000,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

31 

"MARIO" 

FIRMA 

WIELOBR

ANŻOWA 

Mariusz 

Jabłoński 

Budowa wieży 

widokowej na terenie 

łowiska wędkarskiego 

"MARIO" w Gajewie 

marzec 

2014 – 

listopad 

2015 

Gmina 

Giżycko 

 

98.000,34/ 

50.000,00 

EFRROW

Oś 4 

LEADER  

32 

ART. 

EVENTS 

Krzysztof 

Gawrych 

"Hart ciała, Hart 

ducha" - budowa 

sauny wolnostojącej - 

bani ruskiej” 

październi

k 2012 – 

kwiecień 

2015 

Gmina 

Węgorzewo 

36 346,50/ 

24.825,9 

EFRROW

Oś 4 

LEADER  

33 

Rostro 

Katarzyna 

Wyspiańsk

a 

Utworzenie zielonego 

miejsca wypoczynku 

w miejscowości Kal 
październi

k 2012 – 

wrzesień 

2015 

Gmina 

Węgorzewo 

 

48.507,83/ 

25.000,00  

EFRROW

Oś 4 

LEADER 

34 

Nowakows

ka Eleonora 

Selwina 

Remont i modern. 

budynku sanitar., 

nowy produkt 

turystyczny 

,,Rydzewska 

Majówka-Przegląd 

Kapel Lud. , Jarmarku 

Staroci i Rękodz. i 

Konkurs Kulin. 

"Potrawa z Mazurskiej 

Ryby" oraz 

Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski w 

Bojerach w kl. 

Monotyp XV" , rozwój 

partnerstwa dla 

lokalnych inicjatyw 

turyst. 

 

październi

k 2011 – 

listopad  

2012 

 

 

Gmina Miłki 

 

 

47.339,13/ 

25.000,00  

EFRROW 

Oś 4 

LEADER  

Doświadczenie członków LGD: Sektor społeczny 

35 
OSP 

Kruklanki 

Zakup lekkiego 

samochodu ratowniczo 

– gaśniczego z 

modułem 

ekologicznym dla OSP 

w Kruklankach 

 

 

2013 

 

 

Kruklanki 

 

233.500,00 /  

198.475,00  

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 
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36 

 

 

 

OSP Ryn 

Zakup lekkiego 

samochodu 

ratownictwa 

technicznego wraz z 

osprzętem i modułem 

ekologicznym dla OSP 

Ryn 

 

 

2013 

 

 

Ryn 

 

172.123,00 /  

143.550,55  

 

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

37 
OSP 

Wydminy 

Zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo 

– gaśniczego 4x4 wraz 

z dodatkowym 

wyposażeniem 

 

 

2013 

 

 

Wydminy 

985.284,00 /  

827.475,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

38 
OSP 

Spytkowo 

Doposażenie OSP 

Spytkowo w zestawy 

do nurkowania w celu 

efektywnego 

prowadzenia działań 

na rzecz ochrony 

środowiska 

 

 

2013 

 

 

Spytkowo 

 

52.693,92 / 

44.774,53  

 

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

39 OSP Perły 

Zakup motopompy dla 

OSP w Perłach 
2013 Perły 

32.000,00/ 

27.200,00  

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

40 OSP Miłki 

Zakup średniego 

samochodu ratowniczo 

– gaśniczego (4x4) do 

ratownictwa 

ekologicznego, 

chemicznego i 

usuwania skutków 

innych zagrożeń 

związanych ze 

skażeniem środowiska 

naturalnego wraz z 

wyposażeniem 

 

 

2013 

 

 

Miłki 

 

846.504,00 / 

289.066,93  

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

41 
OSP 

Srokowo 

Zakup sprzętu 

ratowniczego, 

pomiarowego oraz 

sprzętu ochrony 

osobistej dla OSP w 

Jegławkach 

2013 Jegławki 

81.293,40 / 

31.670,00  

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

42 OSP Budry 

Zakup średniego 

samochodu ratowniczo 

– gaśniczego z 

wyposażeniem dla 

ratownictwa 

ekologicznego, 

chemicznego i 

usuwania skutków 

innych zagrożeń 

związanych ze 

skażeniem środowiska 

naturalnego 

2013 Budry 

668.000,00 / 

563.000,00  

 

Europejski 

Fundusz 

Rybacki,  

Oś 4 

 

5. Opis struktury LGD 
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Wg stanu na koniec 2015r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” liczyło 97 

członków. Najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci sektora społecznego(40 %). Wśród członków jest 20 

rybackich użytkowników wód. Niewiele ponad 1/3 członków to przedstawiciele sektora publicznego  

i gospodarczego, którzy stanowili odpowiednio 10 % i 20% wszystkich członków (tab. 1.2).  

 

Tabela 1.2. Liczba członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” w podziale na 

reprezentowane sektory 

Stan na 

dzień 

Reprezentanci sektora Liczba członków 

społecznego Gospodarczego Publicznego ogółem 
w tym rybackich 

użytkowników wód 

31.12.2010 40 6 13 59 23 

17.12.2015 65 18 14 97 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

6. Opis składu organu decyzyjnego 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” władzę  

w Stowarzyszeniu sprawują następujące organy: 

Walne Zebranie Członków pełniące funkcję władzy uchwałodawczej; 

Zarząd – organ sprawujący władzę wykonawczą, odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia i 

jego reprezentację na zewnątrz; 

3-osobowa Komisja Rewizyjna, sprawująca kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania Stowarzyszenia; 

Rada - 12 osób 

W skład Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” wchodzą 

4 osoby: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz. Zarząd, jako organ wykonawczy Stowarzyszenia, jest 

odpowiedzialny za jego bieżącą działalność, w tym wdrażanie LSR, a także reprezentowanie LGD na zewnątrz. 

W składzie Zarządu jedna osoba reprezentuje sektor rybacki (właściciel łowiska wędkarskiego). 

Organem kontroli, niezbędnym do funkcjonowania stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 

 

W strukturze stowarzyszenia funkcjonuje organ dodatkowy – Rada. Jako ciało opiniodawcze i decyzyjne  

w zakresie wdrażania i realizacji LSR. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji 

rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z zasadą trójsektorowości oraz udziału sektora rybackiego, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zapewnia i utrzymuje przez cały okres 

realizacji umowy odpowiedni skład Rady. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” składa się z 12 osób, reprezentujących trzy sektory, tj.: społeczny (4 osób), gospodarczy (5osób)  

i publiczny (3osoby). Sektor rybacki w Radzie reprezentuje sześciu członków, co stanowi 40 % całego składu 

Rady.  

W Stowarzyszeniu, na podstawie umowy o pracę, są zatrudnieni (stan na 31.12.2015): Dyrektor Biura, 

Specjalista ds. administracji i promocji, którzy przygotowywali wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność 

w ramach programu PO RYBY 2007 -2013 oraz Specjalista ds. PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH, który przygotowywał wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność w ramach PROW 2007 -

2013. Wszystkie zatrudnione obecnie w biurze osoby posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania 

i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym. Księgowość Stowarzyszenia prowadzi  

w oparciu o umowę – zlecenie Biuro Księgowo – Rachunkowe. Docelowo w okresie realizacji LSR jest 

planowane utworzenie kolejnego stanowiska pracy tj. Specjalisty ds. PROGRAMU RYBACTWO I MORZE, 

 a także podział dotychczasowego stanowiska Specjalisty ds. administracji i promocji, z rozszerzeniem zakresu 

zadań, na Specjalistę ds. administracji i kadr oraz Specjalistę ds. promocji i animacji. Ponadto rozważana jest 

możliwość zatrudnienia księgowego na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie umowy o pracę.  

W zależności od zaistniałych w trakcie realizacji potrzeb przewiduje się utworzenie dodatkowych stanowisk 

pracy. Procedura rekrutacji pracowników oraz zasady naboru, a także dodatkowa procedura postępowania  

w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników została opracowana i przyjęta przez Zarząd LGD 
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(Procedura zamieszczona jest na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce Stowarzyszenie -

>Informacje o Lokalnej Grupie Rybackiej -> Regulaminy/ Procedury wewnętrzne). 

LGD wynajmuje lokal o łącznej powierzchni ok 100 m2, w tym pomieszczenia biurowe – 60m2 oraz salę 

konferencyjną – 40m2.W biurze Stowarzyszenia jest 5 kompleksowo wyposażonych stanowisk pracy (biurka, 

krzesła, stanowiska komputerowe). Do dyspozycji pracowników jest również zaplecze socjalne i magazyn 

służący archiwizacji dokumentów. Dodatkowo w siedzibie biura znajduje się sala konferencyjna przystosowana 

do organizacji spotkań i posiedzeń organów statutowych LGD, mogąca pomieścić 20 osób. Ponadto, 

Stowarzyszenie dysponuje lokalem w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa (CEiPR) w Wilkasach. CEiPR 

zostało utworzone w wyniku realizacji projektu współpracy pn. „Północny Szlak Rybacki” (9 LGR). Lokal  

w Wilkasach składa się z 3 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni ok. 40m2 oraz sali konferencyjnej  

o powierzchni 120m2, które LGD współdzieli z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 

Zarówno pomieszczenia biurowe, jak i sala konferencyjna są wyposażone w podstawowe sprzęty niezbędne 

zarówno do pracy jak i organizacji spotkań i konferencji. Funkcjonowanie 2 biur, w powiecie giżyckim  

i węgorzewskim, sprzyja kontaktom z mieszkańcami całego obszaru objętego LSR oraz realizacji modelu 

aktywnego i skutecznego uczestnictwa społeczności lokalnej w życiu stowarzyszenia i wdrażaniu strategii. 

Do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie wykorzystany potencjał obydwu stowarzyszeń: 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Związku Stowarzyszeń Na Rzecz 

Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich ( LGD9) oraz ich członków, tworzony  

w okresie kilku ostatnich lat tj. 2009-2015.  

 

7. Zwięzła charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym 

Za prawidłowe wdrażanie LSR odpowiada Zarząd LGD wykonując swoje zadania przy pomocy pracowników 

biura. 

Członkowie Zarządu LGD tworzą zespoły tematyczne odpowiedzialne za nadzór nad realizacją LSR.  

W skład każdego z zespołów wchodzi dwóch członków Zarządu, którzy koordynują i oceniają prace mające na 

celu osiągnięcie założeń programowych, a następnie sporządzają roczny raport z realizacji zadań w ramach 

wdrażania jednego z 3 celów
2
, który przedstawiają Zarządowi. Ocena dokonywana przez Zespół dotyczy m.in. 

przeprowadzanych naborów pod względem osiąganych wskaźników oraz działań prowadzonych przez 

Stowarzyszenie, w tym jego biuro, których celem jest realizacja LSR. Takie rozwiązanie umożliwia bieżący 

monitoring postępów wdrażania danego celu głównego, a co za tym idzie także LSR, pozwalając na 

jednoczesne szybkie reagowanie na ewentualnie pojawiające się problemy czy zagrożenia. Szczegółowe analizy 

LSR oraz procedur jej wdrażania prowadzone przez Zespoły, w konsultacji z Radą , Komisją Rewizyjną 

i mieszkańcami, są podstawą do formułowania rekomendacji, czy ewentualnych nowelizacji LSR, mających na 

celu usprawnienie jej wdrażania. 

Rada LGD odpowiada za prawidłową ocenę złożonych wniosków. Szczegółowe zasady podejmowania decyzji 

w sprawie wyboru operacji zostały uregulowane w Regulaminie Rady(Regulamin zamieszczony jest na stronie 

internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce Stowarzyszenie -> Informacje o Lokalnej Grupie Rybackiej  

-> Regulaminy). W celu weryfikacji czy dany wniosek jest zgodny ze strategią, członkowie Rady wypełniają 

kartę weryfikacji pod kątem formalnym, gdzie wskazują, w które z celów ogólnych i szczegółowych wpisuje się 

przedmiotowa operacja. Jeśli przyczynia się ona do realizacji przynajmniej jednego celu ogólnego  

i przynajmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR wniosek zostaje poddany ocenie pod względem 

spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 

W celu zapewnienia obiektywnej oceny wniosków LGD określiła procedurę wyłączenia członka Rady  

z udziału w dokonywaniu wyboru operacji w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości, co do bezstronności tej 

osoby. Członkowie wypełniają stosowną deklarację, której wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 oraz 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady. Wnioskodawca może także złożyć odwołanie/ protest od decyzji Rady 

zgodnie z procedurą zawartą w LSR i w Regulaminie Rady. 

Przyjęta przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” procedura wyłaniania 

operacji do dofinansowania 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. 

 

                                                           
2
 chodzi o cele przyjęte do realizacji w LSR. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
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8. Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD 

Podstawowe dokumenty wewnętrzne regulujące zasady działania LGD: 

 

Lp. Rodzaj 

dokumentu 

Sposób 

uchwalania 

Sposób 

aktualizacji 

Regulowane kwestie 

1 

Statut LGD Walne 

Zebranie 

Członków 

Walne 

Zebranie 

Członków 

- zadania, strukturę organizacyjną i sposób 

działania  

- cele i sposoby ich realizacji 

- nabycie i utrata członkostwa oraz prawa  

i obowiązki członka 

- wskazanie władz stowarzyszenia, tryb 

dokonywania ich wyboru, uzupełniana składu 

oraz kompetencje 

- sposób reprezentowania oraz zaciągania 

zobowiązań 

- zasady dokonywania zmian statutu oraz sposób 

rozwiązania się stowarzyszenia 

- wskazuje organ nadzoru nad stowarzyszeniem 

jakim jest Marszałek Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego 

2 

Regulamin 

funkcjonowa

nia Rady 

 

Walne 

Zebranie 

Członków 

 

 

Walne 

Zebranie 

Członków 

 

 

- szczegółowe kompetencje Rady 

- zasady zwoływania i organizacji posiedzeń 

- sposób wyłączenia członka organu  

z oceny 

- zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru 

operacji 

- zasady protokołowania posiedzeń organu 

decyzyjnego 

- zasady wynagradzania członków organu 

decyzyjnego 

3 

Regulamin 

Pracy 

Zarządu 

Walne 

Zebranie 

Członków 

Walne 

Zebranie 

Członków 

- podział zadań i kompetencji 

- zasady organizacji posiedzeń i głosowań 

- sposób wyboru oraz skład Zarządu 

4 

Regulamin 

Walnego 

Zebrania 

Członków 

LGD 

Walne 

Zebranie 

Członków 

 

Walne 

Zebranie 

Członków 

- szczegółowe zasady zwoływania  

i organizacji posiedzeń WZC (wskazuje organ 

odpowiedzialny za zawiadomienie  

o terminie, miejscu i porządku obrad oraz sposób 

informowania o posiedzeniach)  

-  sposób wyboru Przewodniczącego zebrania oraz 

jego uprawnienia  

i obowiązki, zasady głosowania na WZC oraz 

sprawy wyborcze, 

-  sposób wyboru i odwołania Prezesa  

i Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady,  

a także normuje wybory uzupełniające do tych 

organów.   

- wskazuje zasady protokołowania posiedzeń 

WZC 

5 
Regulamin 

Pracy Biura 

Zarząd LGD Zarząd LGD - zasady funkcjonowania, ramowy zakres 

działania i kompetencje Biura  

- struktura organizacyjna Biura i zasady rekrutacji 
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LGD   pracowników 

- zadania i uprawnienia dyrektora biura 

- określenie wymagań na poszczególnych 

stanowiskach  pracy 

6 

Procedura 

rekrutacji 

pracowników 

Zarząd LGD 

 

Zarząd LGD 

 

- zasady rekrutacji pracowników (procedura 

zewnętrzna i wewnętrzna) 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

trudności z rekrutacją pracowników 

7 

Regulamin 

Komisji 

Rewizyjnej 

Walne 

Zebranie 

Członków 

 

Walne 

Zebranie 

Członków 

 

- sposób wyboru i odwołania członków 

- kompetencje i zadania Komisji Rewizyjnej, 

- zasady podejmowania uchwał 

- zasady zwoływania i protokołowania posiedzeń 

 

8 

Procedura 

dokonywania 

ewaluacji i 

monitoringu 

LGD 

Zarząd LGD 

 

Zarząd LGD 

 

- zakres i zasady prowadzenia monitoringu 

- zakres i zasady prowadzenia ewaluacji 

- elementy podlegające monitoringowi 

- elementy podlegające ewaluacji 

9 

Polityka 

bezpieczeńst

wa danych 

osobowych 

Stowarzysze

nia LGR  

„Wielkie 

Jeziora 

Mazurskie” 

Zarząd LGD Zarząd LGD regulująca zasady udostępniania informacji 

będących w dyspozycji LGD, a także zasady 

bezpieczeństwa informacji  

i przetwarzania danych osobowych. 

10 

Polityka 

rachunkowoś

ci 

Stowarzysze

nia LGR  

„Wielkie 

Jeziora 

Mazurskie” 

Zarząd LGD Zarząd LGD - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,  

- metody wyceny aktywów i pasywów oraz 

ustalania wyniku finansowego,  

- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,  

system służący ochronie danych, w tym: 

dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i 

innych dokumentów stanowiących podstawę 

dokonanych  

w nich zapisów. 

 

Rozdział II. Partycypacyjny charakter LSR 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” opiera swoją aktywność na zasobach 

lokalnej wiedzy i doświadczeniu swoich partnerów, a także angażuje bezpośrednio w swoje działania 

mieszkańców subregionu, lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Wykorzystanie zdobytego doświadczenia we 

współpracy na rzecz przygotowania strategii zapewni LSR lokalną perspektywę i przyczyni się do 

wykorzystania podejścia CLLD, tj. sprawi, że rozwojem będzie kierowała lokalna grupa działania zaś do jego 

realizacji przyczyni się zintegrowana i międzysektorowa lokalna strategia rozwoju, która powstała w trakcie 

oddolnego procesu uwzględniającego lokalne potrzeby i potencjał. Oznacza to zarazem, że w przygotowywanie 

strategii byli aktywnie zaangażowani przedstawiciele różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego (sektor 

społeczny, gospodarczy, publiczny), w tym mieszkańcy obszaru. 

W trakcie prac nad strategią wykorzystano m.in. będące efektem szerokich konsultacji społecznych takie 

dokumenty, jak Strategię zintegrowanego rozwoju powiatów Wielkich Jezior Mazurskich (2014), Strategię 
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Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
3
 i wiele innych opracowań i dokumentów opracowanych  

w oparciu o opinie społeczne, związanych z zarządzaniem strategicznym w gminach i powiatach subregionu. 

W pracę nad strategią zaangażowani byli zarówno członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie”, jak i Związku Stowarzyszeń LGD9, przedstawiciele sektora rybackiego,  

a przede wszystkim Grupa Robocza ds. opracowania LSR. Grupę Roboczą ds. opracowania LSR tworzyli 

przedstawiciele wszystkich trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego. W pracach zespołu uczestniczyli 

reprezentanci wszystkich gmin, przedstawiciele grup defaworyzowanych, a także zwykli mieszkańcy
4
. 

Bezpośrednią pracę związaną z przygotowaniem LSR wykonał zespół redakcyjny składający się  

z pracowników biur Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Związku 

Stowarzyszeń LGD9, Prezesa obu stowarzyszeń oraz eksperta zewnętrznego. Rolą zespołu redakcyjnego było 

zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii - proponowanie narzędzi 

i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, innowacyjnych, 

a zarazem możliwych do zaimplementowania w naszym subregionie. Główne kierunki i cele wypracowane 

przez zespół redakcyjny, Grupę Roboczą ds. opracowania LSR oraz członków obydwu Zarządów 

przedstawiano do konsultacji pozostałym członkom Stowarzyszeń, a także szerokiemu gronu mieszkańców 

obszaru objętego LSR, w tym przedstawicielom reprezentującym grupy osób wykluczonych społecznie. 

Procedura taka pozwoliła skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków 

rozwoju subregionu. Uzgodnienie priorytetów, celów i zadań strategicznych osiągnięto na zasadzie konsensusu, 

co posłużyło budowaniu płaszczyzny współpracy partnerskiej podmiotów lokalnych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, w konsekwencji prowadząc do zbudowania trwałej koalicji. 

Rezultatem prac reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, podczas pracy nad 

strategią, było grupowe autorstwo wypracowanych rozwiązań. Lokalna Strategia Rozwoju powstała przy 

wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" w procesie tworzenia strategii. Włączenie się mieszkańców  

w pracę nad LSR stało się niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, 

problemy, potrzeby i aspiracje.  

W procesie tworzenia strategii zostały wykorzystane następujące metody konsultacji społecznych:  

1) sondaże społeczne, 2) spotkania informacyjno - konsultacyjne, 3) Grupa Robocza ds. opracowania LSR 

i podgrupy robocze
5
 4) punkty informacyjno-konsultacyjne, 5) konsultacje sektorowe, 6) strony 

internetowe: www.mazurylgr.pl, www.mazurylgd9.pl. 7) badanie ankietowe. 

OPIS METOD ANGAŻOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR  

W każdym z kluczowych etapów przygotowania LSR wykorzystano różnorodne partycypacyjne metody 

konsultacji społecznych. 

I Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza) 

I.1. Sondaż społeczny 

Sondaż społeczny został przeprowadzony kilkukrotnie. Pierwszy sondaż miał miejsce w 2013r.,  

a uzyskane opinie znalazły się w raporcie przygotowanym przez Ośrodek Badań i Ewaluacji ze Szczecina
6
. 

Kolejny sondaż miał miejsce w trzecim kwartale 2014 r. i był skierowany do reprezentatywnej grupy 80 

lokalnych przedsiębiorców
7
. W maju i czerwcu 2015 r. przeprowadzono kolejne badania, w celu uzyskania 

                                                           
3
 strategia powstała w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji 

Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W pracach nad Strategią brali udział pracownicy urzędów: 5 gmin objętych 

niniejszą strategią, tj. Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Pozezdrze, Gminy Ryn i Gminy Węgorzewo 

oraz Miasta Giżycko, Gminy Mikołajki, Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, 

Gminy Ruciane-Nida. 
4
  Skład grupy został opublikowany na stronie internetowej pod adresem: http://www.3.mazurylgd9.pl/lsr-2014-

2020/grupa-robocza/ 
5
 podgrupy robocze miały charakter sektorowy i społeczny - były wykorzystane do pracy nad zdefiniowaniem 

zakresu celów szczegółowych i przedsięwzięć wpisujących się w zdefiniowane cele ogólne. 
6
Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w przededniu nowej 

perspektywy finansowej UE. Ośrodek Badań i Ewaluacji, Szczecin, 2013 r. 
7
 Raport pt.: Badanie stanu i możliwości rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze 

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”. UWM w Olsztynie, 2014 r. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
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opinii mieszkańców dotyczące warunków życia, problemów społecznych, proponowanych kierunków zmian. 

Podczas sondażu wykorzystano ankietę skierowaną do losowo wybranej próby 150 przedstawicieli wszystkich 

trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego subregionu
8
, a także spotkanie fokusowe, na które zaproszeni 

zostali przedstawiciele wszystkich sektorów. 

I.2. Spotkania informacyjno – konsultacyjne  

Spotkania informacyjno – konsultacyjne to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi partycypacyjnych.   

W okresie od sierpnia do września 2015r. zostały przeprowadzone spotkania we wszystkich gminach 

członkowskich (9 spotkań), a zaproszeni na nie zostali przedstawiciele wszystkich sektorów, w tym mieszkańcy 

obszaru LGD oraz osoby zainteresowane. W spotkaniach udział wzięły 173 osoby (harmonogram spotkań 

przedstawia tab. 2.1). 

 

Tabela 2.1. Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz konsultacji sektorowych 

Termin Nazwa gminy Miejsce spotkania 
Liczba 

uczestników 

25.08.2015 Gmina Budry 
Urząd Gminy Budry,   

Al. Wojska Polskiego 27 
20 

26.08.2015 Gmina Węgorzewo 
Węgorzewskie Centrum Kultury,  

ul. Bema 14 
24 

27.08.2015 Gmina Srokowo 
Gminny Ośrodek Kultury  w Srokowie,  

Plac Rynkowy 14 
17 

07.09.2015 Gmina Pozezdrze 
Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu,  

ul. Wolności 4 
14 

08.09.2015 Gmina Giżycko 
Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach,  

ul. Olsztyńska 54 
28 

09.09.2015 Gmina Miłki 
Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach,  

ul. Szkolna 1B 
12 

22.09.2015 Gmina Kruklanki 
Gminny Ośrodek Kultury w 

Kruklankach, ul. 22 Lipca 19 
14 

23.09.2015 Gmina Wydminy 
Gminny Ośrodek Kultury w 

Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4 
14 

24.09.2015 Gmina Ryn 
Urząd Miasta i Gminy w Rynie,  

ul. Świerczewskiego 2, sala konferenc. 
30 

03.11.2015 

Spotkanie z 

przedstawicielami sektora 

rybackiego z obszaru LGD 

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa  

w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54 
25 

01.12.2015 

Spotkanie z 

przedstawicielami instytucji 

współpracujących z osobami 

defaworyzowanymi 

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie,  

sala konferencyjna, ul. 3 Maja 17B 
11 

SUMA: 209 

 

I.3. Konsultacje sektorowe 

Mając na względzie możliwie jak najszerszy udział w pracach nad strategią przedstawicieli różnych grup 

przeprowadzono konsultacje sektorowe. LGD planuje wspierać słabszych członków społeczności lokalnej, 

stymulować potencjalnych beneficjentów poprzez działania w ramach funkcjonowania, nabywania umiejętności 

i aktywizacji. Uwzględniając interesy szczególnie sektora rybackiego i grup defaworyzowanych, w dniach 

03.11.2015 r. (w Wilkasach) i 01.12. 2015 r. (w Węgorzewie) zostały przeprowadzone konsultacje sektorowe 

(tab. 2.1). W ramach spotkań poddano szczegółowej analizie wypracowane materiały do LSR i uzyskano opinie 

oraz informacje dotyczące wprowadzenia korekt. W spotkaniach sektorowych udział wzięło 36 osób 

(przedstawiciele sektora rybackiego oraz grup defaworyzowanych). 

                                                           
8
 Raport pt.: ,,Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu 3 sektorów życia społeczno 

– gospodarczego na terenie gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich jako czynnika rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego z zastosowaniem triangulacji źródeł i metod badawczych”, Węgorzewo 2015. 
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I. 4. Badanie ankietowe 

Badanie ankietowe przeprowadzone z wykorzystaniem papierowej i elektronicznej wersji kwestionariusza 

ankiety, co umożliwiło w sposób partycypacyjny pozyskiwanie informacji od społeczności. Ankieta 

zamieszczona na stronach internetowych www.mazurylgd9.pl oraz www.mazurylgr.pl zapewnia szeroką 

dostępność dla wszystkich zainteresowanych. Badanie ankietowe dotyczące potrzeb i problemów mieszkańców 

obszaru przeprowadzone zostało w okresie marzec – lipiec 2015r. Wpłynęło 85 ankiet. 

Ponadto w okresie od sierpnia do listopada 2015 r. przedstawiciele wszystkich sektorów i grup społecznych ze 

wszystkich gmin zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych działań, które powinny 

być uwzględnione w LSR. Równocześnie od ww. podmiotów zbierane były „karty projektu”. Łącznie wpłynęło 

do biura LGD 186 propozycji, których analiza posłużyła przygotowaniu przedsięwzięć zamieszczonych  

w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

I. 5. Strony internetowe: www.mazurylgr.pl, www.mazurylgd9.pl 

Zamieszczanie informacji dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na stronach internetowych jest prostą  

i skuteczną metoda partycypacji. Na stronach internetowych osoby zainteresowane informowane były  

o podejmowanych działaniach, postępie prac związanych z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Każda informacja związana z pracami nad LSR zawierała adnotacje o możliwości zgłaszania uwag za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w punktach konsultacyjno – informacyjnych. 

I. 6. Punkty informacyjno - konsultacyjne 

W okresie przygotowywania LSR funkcjonowało 12punktów informacyjno-konsultacyjnych, 

zlokalizowanych w siedzibach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”   

w Węgorzewie i Wilkasach, siedzibie Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz w budynkach urzędów gmin 

wchodzących w skład LGD. Punkty były prowadzone przez przeszkolonych pracowników LGR, LGD9  

i pracowników urzędów. Punkty były otwarte dla osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich oraz 

zgłaszających opinie, uwagi i pomysły na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach LSR. W punktach 

informacyjno-konsultacyjnych interesariusze mogli wypełnić ankietę oraz zapoznać się z materiałami 

informacyjnymi. W okresie od 25 sierpnia do 15 grudnia 2015r. odbyło się 83 spotkania konsultacyjne w 

punktach informacyjno – konsultacyjnych. 

Efektem realizacji tego etapu jest diagnoza obszaru LGD, analiza SWOT oraz wstępna wersja celów 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

II. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii 

II.1. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

II.2. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

II.3. Badanie ankietowe (opis I.4) 

II.4. Strony internetowe: www.mazurylgr.pl, www.mazurylgd9.pl (opis I.5) 

II.5. Punkty informacyjno – konsultacyjne (opis I.6) 

II.6. Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 

W trakcie prowadzonych prac nad LSR odbywały się regularnie posiedzenia organów władzy Stowarzyszenia, 

w tym wspólne posiedzenia Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” i Zarządu Związku Stowarzyszeń 

LGD9. Celem spotkań było skoordynowanie prac nad strategią 

W celu usprawnienia procesu przygotowania i konsultacji zapisów w LSR została powołana Grupa Robocza 

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Grupę tworzy 55 osób. W skład grupy weszli przedstawiciele sektora 

publicznego, gospodarczego, społecznego i rybackiego z każdej z 9 gmin i 2 powiatów, będących członkami 

LGD, członkowie Zarządu obu stowarzyszeń oraz przedstawiciele grupy defaworyzowanej z każdej gminy. 

Moderatorem w trakcie spotkań grupy oraz wymiany informacji był konsultant. Na pierwszym spotkaniu grupy 

roboczej, które odbyło się 01.10.2015 r., został dokonany przegląd przygotowanych do strategii materiałów, 

zebranych w trakcie konsultacji w poszczególnych gminach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie obydwu 

Zarządów Stowarzyszeń oraz zespół redakcyjny. Po zredagowaniu analizy SWOT i ustaleniu grupy problemów, 

http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
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zdefiniowano 3 cele ogólne
9
. Na tej podstawie utworzono 3 tematyczne podgrupy robocze

10
, których zadaniem 

było zweryfikowanie zebranych materiałów pod względem ich spójności z wyznaczonymi głównymi 

kierunkami - roboczymi celami LSR. Podczas kolejnych 4 spotkań grupy roboczej, które odbywały się 

systematycznie raz w tygodniu w miesiącu październiku 2015 r. została dokonana identyfikacja  

i analiza lokalnych zasobów, zdefiniowano także cele szczegółowe i przedsięwzięcia LSR. Podgrupy robocze 

pracowały między spotkaniami Grupy Roboczej ds. opracowania LSR, konsultując swoje opinie drogą 

elektroniczną. Wypracowana diagnoza i analiza SWOT, a także propozycje celów ogólnych, szczegółowych  

i przedsięwzięć zostały, w kolejnym etapie prac nad strategią poddane konsultacjom społecznym. Po dokonaniu 

redakcji materiału będącego efektem pracy zespołu roboczego, zespół redakcyjny przesłał w/w propozycje 

drogą mailową do członków LGD oraz zamieścił je na stronach internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i Związku Stowarzyszeń LGD9. Zamieszczono tam również formularz, 

na którym można było zgłaszać uwagi i własne propozycje. Zebrane uwagi i opinie zostały uwzględnione przy 

ostatecznym konstruowaniu celów i przedsięwzięć. 

Efektem realizacji tego etapu jest określenie celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć 

zawartych w LSR. 

 

II. Etap poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii 

III.1. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

III.2. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

III.3. Badanie ankietowe (opis I.4) 

III.4. Strony internetowe: www.mazurylgr.pl, www.mazurylgd9.pl (opis I.5) 

III.5. Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (opis II.6) 

Efektem realizacji tego etapu było zidentyfikowanie działań i ich przyporządkowanie do poszczególnych 

przedsięwzięć. 

I. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR 

IV.1. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

IV.2. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

IV.3. Badanie ankietowe (opis I.4) 

IV.4. Strony internetowe: www.mazurylgr.pl, www.mazurylgd9.pl (opis I.5) 

IV.5. Punkty informacyjno – konsultacyjne (opis I.6) 

IV.6. Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (opis II.6) 

Efektem realizacji tego etapu jest określenie wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. 

V. Etap identyfikacji grup docelowych LSR 

V.1. Sondaż społeczny (opis I.1) 

V.2. Spotkania informacyjno – konsultacyjne (opis I.2) 

V.3. Konsultacje sektorowe (opis I.3) 

V.4. Badanie ankietowe (opis I.4) 

V.5. Strony internetowe: www.mazurylgr.pl, www.mazurylgd9.pl (opis I.5) 

V.6. Punkty informacyjno – konsultacyjne (opis I.6) 

Efektem realizacji tego etapu jest określenie grup docelowych Lokalnej Strategii Rozwoju,  

w tym grup defaworyzowanych. 

                                                           
9 grupa robocza wykorzystała w trakcie swoich prac materiały zebrane na spotkaniach, które miały miejsce we wszystkich gminach 

subregionu. 
10 Poszczególne podzespoły tematyczne zajęły sie: 1. Poprawą jakości życia mieszkańców i warunkami funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych; 2. Poprawą konkurencyjności lokalnej gospodarki i możliwościami tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy; 3. 

Aktywizacją, integracją i wykorzystaniem zasobów społecznych subregionu. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
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Wnioski i uwagi z poszczególnych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju były analizowane przez 

powołaną grupę roboczą ds. Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski 

analizowane były również przez Zespół redakcyjny oraz członków Zarządu obu stowarzyszeń podczas 

wspólnych posiedzeń. W okresie sierpień – grudzień 2015 roku odbyły się 4 wspólne posiedzenia.  

Na każdym etapie zastosowano dużą różnorodność działań i metod partycypacji, co stanowi podstawę do 

opracowania racjonalnych, adekwatnych do potrzeb celów, a to z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

 

Rozdział III. Diagnoza – opis obszaru i ludności 

1. Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów  

i obszarów interwencji odnoszących się do tych grup 

Obszar objęty LSR jest spójny pod względem przestrzennym, geograficznym jak i historycznym.  

W ujęciu geograficznym zasięg działania LGD obejmuje Krainę Wielkich Jezior Mazurskich (największa 

część), Pojezierze Ełckie oraz w niewielkim stopniu Pojezierze Mrągowskie i Nizinę Sępopolską. 

Ukształtowanie terenu cechują unikalne skupiska naturalnych jezior i rzek. W krajobrazie obszaru dominują 

faliste i pagórkowate powierzchnie wysoczyzn morenowych, często występują też oczka wodne, nieduże 

jeziorka. Wyniesienie nad poziom morza, duże nagromadzenie otwartych zbiorników wodnych, a także 

występowanie terenów podmokłych powoduje, że poszczególne pory roku wkraczają tu w innych terminach, niż 

w pozostałych regionach kraju. Wynikiem zmienności klimatu jest krótki okres wegetacji, co rzutuje także obok 

rolnictwa na względnie krótki sezon turystyczny. 

Z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD decydujące znaczenie mają jego walory przyrodnicze wyznaczające 

główne kierunki działalności prowadzonej na tym terenie, tj. turystykę i rolnictwo. Środowisko to tworzy 

również markę „Wielkie Jeziora Mazurskie”, rozpoznawalną w całym kraju. 

Tereny objęte diagnozą należą do jednych z najzasobniejszych w wody powierzchniowe w woj. warmińsko-

mazurskim. Wskaźnik udziału wód powierzchniowych w ogólnej powierzchni obszaru wynosi prawie 17%, 

podczas gdy średnio w województwie ok. 6%. Całkowita powierzchnia zbiorników wodnych znajdujących się na 

obszarze LGD wynosi ok. 34 tys. ha. Łącznie na tym terenie zlokalizowanych jest 119 jezior, wśród których do 

największych należy zaliczyć: Dargin, Niegocin, Mamry Północne, Kisajno, Dobskie oraz Tałty. Wśród 

analizowanych gmin największą jeziornością charakteryzuje się gmina Giżycko (ok. 25% powierzchni),  

a najmniejszą – gmina Budry (ok. 2%) (rys. 3.1). Dzięki temu, że to właśnie na terenie gmin LGD znajduje się tak 

wiele stosunkowo dużych zbiorników wodnych, można uczynić z tego zasobu siłę napędową lokalnej gospodarki, 

co będzie sprzyjało powstawaniu nowych miejsc pracy w turystyce i sektorze obsługującym ruch turystyczny 

(szczególnie w małych przedsiębiorstwach gastronomicznych, pensjonatach, czy gospodarstwach 

agroturystycznych). Dodatkowo biorąc pod uwagę, że znaczną część analizowanego subregionu  zajmują obszary 

popegeerowskie, na których zamieszkuje ludność wykazująca się biernością zawodową, to poprzez połączenie 

walorów przyrodniczych z uaktywnieniem społeczności lokalnej istnieje szansa rozwoju lokalnego rynku pracy. 

Uzupełnieniem jezior i dodatkowym walorem turystyczno-rekreacyjnym obszaru są liczne tereny leśne. 

Powierzchnia lasów w 2014 r. na analizowanym terenie wynosiła 48,5 tys. ha, co stanowiło 6,5% powierzchni 

lasów w województwie. W porównaniu z 2006 r. wzrosła ona o 1,3 tys. ha, tj. o 2,7%. Pomimo tego, jej udział 

w ogólnej powierzchni gruntów leśnych w województwie w obydwu latach utrzymał się na identycznym 

poziomie. Lesistość
11

 gmin obszaru LGD w 2014 r. wynosiła 24,3% i była niższa niż średnio w województwie, 

gdzie wynosiła 31,0%. Spośród gmin regionu LGD największą lesistością charakteryzowała się gmina Kruklanki 

(54,6%) na terenie, której położona jest Puszcza Borecka. W pozostałych gminach wskaźnik lesistości utrzymywał 

się na poziomie niższym od średniej w województwie i wynosił odpowiednio: w gminie Pozezdrze – 28,1%, 

Srokowo – 26,8%, Ryn – 24,4%, Wydminy – 22,7%, Budry – 21,3%, Miłki – 17,4%, Węgorzewo – 16,2%, Giżycko 

– 16,1% (rys. 3.1). 

Duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego przyczyniło się do ustanowienia w obrębie subregionu 

licznych obszarów prawnie chronionych. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. powierzchnia obszarów prawnie 

chronionych wynosiła tu 131,8 tys. ha, co stanowiło 11,7% powierzchni tych obszarów w województwie.  

W odniesieniu do 2006 r. powierzchnia ta wzrosła o 7,4 tys. ha, tj. o 6,0% (w województwie o 1,0%). Udział 

                                                           
11 Lesistość jest to udział lasów w powierzchni ogółem danego obszaru. 
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obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem obszaru LGD wynosił 66,1% (w województwie – 

46,7%). Z kolei w poszczególnych gminach udział ten wahał się od 45,1% w gminie Srokowo do 100,0%  

w gminie Ryn(rys. 3.1). Na 1 mieszkańca subregionu przypadło przeciętnie 2,4 ha tych obszarów  

(w województwie – 0,8 ha). Największą wartość omawianego wskaźnika w 2014 r. odnotowano w gminie 

Kruklanki (5,8 ha), a najniższą w gminie miejsko-wiejskiej Węgorzewo (1,2 ha)(rys. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.1. Wybrane wskaźnik dotyczące środowiska dla gmin LGD w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

O atrakcyjności turystycznej terenu świadczą też jego walory kulturowe. W ujęciu historycznym, obszar objęty 

strategią jest zwartym terenem kulturowym. We wczesnym średniowieczu obecny obszar LGD był 

pograniczem pruskich plemion Galindów, Bartów i Natangów
12

, zaś obecnie to Kraina Wielkich Jezior 

Mazurskich. Obiekty krajobrazu kulturowego na obszarze LGD, będące jednocześnie atrakcjami turystycznymi, 

to przede wszystkim budowle sakralne, zespoły pałacowo-parkowe oraz zabytkowa zabudowa wsi i miast. 

Współczesne środowisko kulturowe tworzą stowarzyszenia artystów ludowych oraz wszelkie grupy 

nawiązujące do tradycji, jak muzea i zespoły folklorystyczne. Ważną rolę w kultywowaniu dziedzictwa 

kulturowego obszaru pełnią Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki 

w Srokowie
13

. Muzea prowadzą szeroką aktywność na rzecz ochrony oraz propagowania twórczości ludowej  

i rękodzieła. Na szczególną uwagę zasługują organizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 

kursy dekarzy, zdunów, garncarzy i innych „wymierających” zawodów. Również sztuka kulinarna 

mieszkańców jest sposobem na kontakt z przeszłością. W wielu domach są przyrządzane tradycyjne potrawy, 

takie jak np.
14

: sery kozie oraz kozio-owcze, babka ziemniaczana, bliny wileńskie, krokiety, ryby w occie, 

                                                           
12

Małe ojczyzny w wielkim krajobrazie, publikacja opracowana przez Fundację „Dziedzictwo nasze”. Projekt 

„Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój oferty turystycznej oraz 

wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru” realizowany przy udziale środków Unii 

Europejskiej. Wyd. Mazurskie. Giżycko 2007. 
13

 Muzeum działa pod patronatem Muzeum Przyrody w Krakowie. 
14

Tradycyjne produkty północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, publikacja opracowana przez Fundację 

„Dziedzictwo nasze”. Projekt „Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój 
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pierogi drożdżowe z pieczarkami, półgęsek (piersi gęsi bez kości, ale ze skórą, wędzone w jałowcowym dymie), 

drożdżowe warkocze, czy orzechówka (nalewka z zielonych orzechów włoskich). 

Podstawą wszystkich analiz społeczno-gospodarczych jest określenie potencjału demograficznego danego obszaru. 

Stan i struktura zasobów ludzkich jest bowiem jednym z wyznaczników przyszłości. Warunkuje nie tylko rozwój 

gospodarczy, ale także społeczny i kulturowy. Co więcej, wskaźniki demograficzne są wykorzystywane do 

określenia żywotności obszaru. Przejawem zmian demograficznych jest przyrost naturalny, a także zmiany wieku 

oraz czasu trwania życia ludności. Łącznie na terenie gmin LGD w dniu 31.12.2014 r. mieszkało 55,2 tys. ludności, 

co stanowiło 3,8% populacji województwa warmińsko-mazurskiego. W porównaniu z 2006 r. liczba ludności 

zamieszkującej ten teren wzrosła o 0,6%, podczas gdy w województwie o 1,2%. Spośród gmin wchodzących w skład 

LGD, największy odsetek ludności mieszkał w gminie Węgorzewo – 31,4% ogółu ludności LGD, najmniejszy  

w gminie Budry – 5,3%. W 2014 r. w stosunku do 2006 r., w czterech z dziewięciu gmin wchodzących w skład 

WJM, odnotowano wzrost liczby ludności. Największy nastąpił w gminie Giżycko, a najmniejszy w gminie Miłki. 

Ubytek ludności zaobserwowano w pozostałych pięciu gminach, a największy miał miejsce w gminie Srokowo. 

Przeciętna gęstość zaludnienia na terenie LGD w 2014 r. wynosiła 28 osób na km
2 

i była ponad dwukrotnie 

niższa niż ta sama wartość dla województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie kształtowała się na poziomie 60 

os./km
2
. Wartość tego wskaźnika była zróżnicowana terytorialnie i wahała się od 16 osób na 1 km

2
 w gminie 

Kruklanki do 51 osób na 1 km
2
 w gminie Węgorzewo (rys. 3.2). Warto tutaj również zwrócić uwagę na relacje 

liczbowe pomiędzy zbiorowością mężczyzn i kobiet. Warunkują one bowiem przyszłe procesy demograficzne, 

a przede wszystkim liczbę urodzeń i zgonów. Odgrywają także ważną rolę w społeczno-gospodarczym rozwoju 

regionu.  

Dobrym miernikiem opisującym relację liczby mężczyzn do liczby kobiet jest współczynnik feminizacji
15

.  

W strukturze ludności mieszkającej na analizowanym terenie udział mężczyzn i kobiet utrzymywał się na 

zbliżonym poziomie, w wyniku czego w 2014 r. na każdych 100 mężczyzn przypadało 98 kobiet, podczas gdy  

w województwie 104 kobiety. Także w większości gmin obszaru objętego diagnozą, z wyjątkiem gminy 

Węgorzewo, populacja mężczyzn przewyższała liczebnie populację kobiet. Pomimo, iż wartość wskaźnika jest 

relatywnie korzystna i utrzymuje się w ostatnich latach na stałym poziomie, to jest znacznie zróżnicowana  

w poszczególnych grupach wiekowych. Szczególnie niekorzystna jest relacja liczby kobiet w stosunku do 

liczby mężczyzn w wieku matrymonialnym. Wpływa to negatywnie na rozwój demograficzny poprzez spadek 

liczby zawieranych małżeństw, tym samym spadek liczby urodzeń i nasilanie się procesu starzenia ludności
16

. 

Kolejnym ważnym podziałem populacji jest struktura ludności według grup wieku.  

W podziale ludności według ekonomicznych grup wieku, wyróżnia się ludność w wieku przedprodukcyjnym 

(0-17 lat), produkcyjnym (mężczyźni – 18-64 lat; kobiety – 18-59 lat) i poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat  

i więcej; kobiety – 60 lat i więcej). Zmiany w strukturze wieku ludności dokonujące się według takiego ujęcia 

są ściśle związane z wnioskami dla procesów podażowych rynku pracy. 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku na terenie obszaru objętego diagnozą jest zbliżona do 

struktury w województwie warmińsko-mazurskim. Ludność w wieku przedprodukcyjnym w 2014r. stanowiła 

18,2% ogółu populacji mieszkającej na tym terenie (w województwie – 18,8%), w wieku produkcyjnym 64,8% 

(w województwie – 64,2%), a w wieku poprodukcyjnym 17,0% (identycznie jak w województwie). W porównaniu  

z 2006 r. zanotowano spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 15,5%), a wzrost liczby ludności  

w wieku produkcyjnym (o 2,5%) i poprodukcyjnym (o 15,8%), co może świadczyć o zachodzącym na tym terenie 

procesie starzenia się społeczeństwa, które w przyszłości będzie mieć poważne skutki społeczno-gospodarcze. 

Najkorzystniejszą strukturą ludności według ekonomicznych grup wieku w 2014 r. charakteryzowały się gminy 

Giżycko, Kruklanki i Miłki, w których wystąpił największy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym  

i najmniejszy udział osób w wieku poprodukcyjnym. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, który ilustruje stosunek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym 

(przed- i poprodukcyjnym) do liczby ludności w wieku produkcyjnym, w 2014r. na terenie gmin objętych LGD 

osiągnął wartość 54,3 (w województwie – 55,7). Najwięcej osób w wieku nieprodukcyjnym na każde 100 osób 

                                                                                                                                                                                                      
oferty turystycznej oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru” realizowany przy 

udziale środków Unii Europejskiej. Wyd. Mazurskie. Giżycko 2007. 
15

 Współczynnik feminizacji wyraża liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn. 
16

 Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce – 

stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. W: Ekspertyza wykonana na zamówienie 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 7. 
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w wieku produkcyjnym przypadało w gminie Budry (58), najmniej w gminie Giżycko (48) (rys. 3.2). Wartość 

tego wskaźnika w porównaniu z 2006 r. zmalała w większości gmin, z wyjątkiem gminy Węgorzewo. 

Przyrost naturalny, mierzony różnicą między liczbą żywych urodzeń a liczbą zgonów, w 2014 r. na terenie 

obszaru objętego diagnozą był ujemny i kształtował się na poziomie -29. Natomiast w przeliczeniu na 1000 

osób wyniósł on - 0,5 osoby. Wskaźnik ten dodatnią wartość przyjął w gminach Budry (2,4), Miłki (0,5)  

i Giżycko (0,1). W pozostałych gminach przyjął wartość ujemną, a największą w gminie Srokowo (-2,3) (rys. 

3.2). 

Struktury demograficzne i społeczne oraz stosunki ludnościowe ulegają dość zasadniczym zmianom  

w następstwie ruchu migracyjnego ludności. Na obszarze objętym analizą odpływ ludności przewyższał 

napływ, w wyniku czego saldo migracji w 2014 r. było ujemne i w przeliczeniu na 1000 ludności wynosiło -3,3 

(w województwie -2,5). Także w większości gmin analizowanego obszaru wskaźnik ten w 2014 r. przyjął 

ujemne wartości i wahał się od -11,9 w gminie Srokowo do -2,2 w gminie Węgorzewo. Na dodatnim poziomie 

ukształtował się on w dwóch gminach, tj. w gminach Kruklanki (2,5) i Giżycko (1,2) (rys. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3. 2. Wybrane wskaźnik demograficzne dla gmin LGD w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Jednym z najważniejszych problemów gmin objętych diagnozą, podobnie jak całego województwa warmińsko-

mazurskiego, jest trudna sytuacja na rynku pracy oraz duży poziom ubóstwa. Wysoka stopa bezrobocia, niska 

aktywność ekonomiczna ludności, mała mobilność pracowników oraz niedostateczny popyt na pracę 

przekładają się na mniejszą wartość przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych na jedną osobę 

oraz mniejszą wartość przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych, a co za tym idzie 

na większy niż przeciętnie odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
17

. Wymienione tu kwestie 

stanowią główne problemy wszystkich gmin analizowanego obszaru. Należy jednak zauważyć, że problemy te  

w większym stopniu dotyczą gmin wiejskich niż gmin na terenie, których położone jest miasto lub gmin 

                                                           
17

Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku, Załącznik do Uchwały Nr 

XIV/253/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r., s. 27. 
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sąsiadujących z miastem. W mieście mamy bowiem do czynienia z koncentracją zatrudnienia i koncentracją 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Do grup defaworyzowanych na rynku pracy, inaczej zwanych „grupami będącymi w szczególnej 

sytuacji/położeniu na rynku pracy”, czy też „grupami problemowymi na rynku pracy” należą m.in. kobiety,  

w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby w wieku do 25 lat, osoby w wieku 

powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. 

Z uwagi na fakt, że informacje na temat bezrobocia rejestrowanego, tj. o stopie bezrobocia, udziale 

bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym, strukturze bezrobotnych według wieku, czasu pozostawania 

bez pracy (w tym o udziale bezrobotnych długotrwale) i poziomie wykształcenia zawarte zostały  

w podrozdziale 3 niniejszego rozdziału, w tym miejscu opracowania scharakteryzowane zostaną wyżej 

wymienione grupy defaworyzowane. Dla pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy analizowanego obszaru  

w podrozdziale 3 zamieszczono także informacje o stanie i strukturze zatrudnienia oraz przeciętnych 

miesięcznych wynagrodzeniach. 

Ze względu na brak szczegółowych danych o bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

w podziale na gminy, zaprezentowane zostaną dane dla powiatu giżyckiego (łącznie z miastem Giżycko), 

powiatu węgorzewskiego i gminy Srokowo. 

W 2014 r. w strukturze bezrobotnych w powiecie giżyckim kobiety stanowiły 55,0%, w powiecie 

węgorzewskim – 51,6%, a w gminie Srokowo – 46,7%. Co piąta bezrobotna kobieta w powiecie giżyckim to 

kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, natomiast w gminie Srokowo co trzecia.  

W powiecie giżyckim i węgorzewskim liczba bezrobotnych osób w wieku do 25 lat była niższa od liczby osób 

w wieku powyżej 50 lat. Ich udziały wynosiły odpowiednio: w powiecie giżyckim – 17,1% i 27,9% ogółu 

bezrobotnych w powiecie, w powiecie węgorzewskim – 16,6% i 28,9%. W gminie Srokowo udziały te 

ukształtowały się na identycznym poziomie. Wśród ogółu bezrobotnych, udział osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych wahał się od 2,6% w gminie Srokowo do 9,5% w powiecie giżyckim. 

 

Tabela 3.1. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na obszarze LGD w 2014 r. (stan w dniu 31.12.) 

Wyszczególnienie 
Powiat 

giżycki* 

Powiat 

węgorzewski 

Gmina 

Srokowo 

OGÓŁEM 3140 2120 454 

Kobiety 1727 1094 212 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 361 bd. 67 

Osoby w wieku do 25 lat 536 352 102 

Osoby w wieku powyżej 50 lat 877 612 102 

Osoby niepełnosprawne 308 113 12 

* Łącznie z miastem Giżycko. 

 

Do grup defaworyzowanych należy również zaliczyć gospodarstwa domowe i rodziny korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej. Informacje na ten temat zamieszczone zostały w podrozdziale  

5 niniejszego rozdziału.  

2. Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości 

Rozwój gospodarczy gmin obszaru LGD tkwi przede wszystkim w ogromnym potencjale ich środowiska 

naturalnego oraz kapitale ludzkim. Lokalizacja powiatów w jednym z najczystszych ekologicznie regionów 

Polski, wśród licznych jezior i lasów, stanowi podstawowy atut na rzecz rozwoju funkcji rolniczych  

i turystycznych. Unikalne walory przyrodnicze nie kolidują także z rozwojem działalności  

o charakterze produkcyjnym oraz z szeroko rozumianymi usługami rynkowymi. Szczególne znaczenie na tym 

terenie może mieć przetwórstwo rolno-spożywcze, leśnictwo, przetwórstwo drewna, handel oraz usługi 

budowlane. Wizytówką tych terenów jest również przemysł drzewny, głównie meblarski. Gminy obszaru LGD 

posiadają bowiem dogodne warunki do funkcjonowania przedsiębiorstw z branży drzewnej, tj. odpowiedni 

klimat, bazę surowców własnych oraz sąsiedztwo gmin z dużymi kompleksami leśnymi pozwalające na 

współpracę producentów i kooperantów, a także rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz kilkudziesięcioletnie 

tradycje. Ponadto położenie obszaru objętego diagnozą przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim powinno 

sprzyjać podejmowaniu różnych inicjatyw gospodarczych. Czynnik ten sprzyja zarówno szerokiej aktywności 
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społeczności lokalnej w zakresie wymiany handlowej z krajami sąsiednimi, jak również rozwojowi turystyki  

w regionie.
18

 

W rejestrze REGON, w dniu 31.12.2014 r. na obszarze objętym diagnozą zarejestrowanych było 4038 

podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 20,6% więcej niż w 2006 r. Średnio na 1000 mieszkańców przypadały 

na tym terenie 73 podmioty, podczas gdy w województwie – 85. Z kolei na 1000 ludności  

w wieku produkcyjnym przypadało 113 podmiotów (w województwie – 133). Można więc stwierdzić, że 

analizowany teren na tle województwa jest obszarem dość słabo rozwiniętymi pod względem 

przedsiębiorczości. 

Analizując przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów można zauważyć, że najwięcej firm prowadziło 

działalność w gminie Węgorzewo (34,5%) oraz gminie Giżycko (18,8%). W tych samych gminach  

i dodatkowo w gminach Kruklanki i Ryn zanotowano również najwyższy wskaźnik liczby podmiotów 

przypadających na 1000 mieszkańców, wynoszący odpowiednio w gminie Węgorzewo  

– 81 (na 1000 ludności w wieku produkcyjnym – 126), w gminie Giżycko – 92 (w wieku produkcyjnym – 136), 

w gminie Kruklanki – 81 (w wieku produkcyjnym – 124) i w gminie Ryn – 80 (w wieku produkcyjnym – 

122)(rys. 3.3). Wskaźnik ten na terenie pozostałych gmin kształtował się na poziomie od 43 (w wieku 

produkcyjnym – 66) w gminie Srokowo do 64 (w wieku produkcyjnym – 100) w gminie Wydminy.  

Z powyższego wynika, że najwięcej podmiotów gospodarki narodowej funkcjonowało  

w gminach położonych w pobliżu większych miast oraz w gminach pełniących funkcje turystyczno-

wypoczynkowe. Podmioty te pełnią bowiem funkcje pomocnicze i usługowe dla większych zakładów 

położonych na terenach miast, a także obsługują mieszkańców tych miast. Firmy te mają lepsze warunki do 

funkcjonowania, mogą bowiem korzystać ze skupionej w miastach wyższej jakości siły roboczej, infrastruktury 

technicznej i społecznej, dostępu do wiedzy, technologii i rynków zbytu. Z kolei najmniej podmiotów 

gospodarki narodowej znajdowało się w gminach położonych peryferyjnie w stosunku do większych ośrodków 

miejskich. 

Ważne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego obszaru ma struktura podmiotów gospodarki 

narodowej według rodzajów prowadzonej działalności. Rodzaj prowadzonej działalności wyznacza bowiem 

zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach, a także określa stopień dywersyfikacji 

gospodarki na danym obszarze. Gospodarka o zróżnicowanej i zharmonizowanej strukturze jest bardziej 

odporna na wahania koniunkturalne i ma większą zdolność adaptacyjną.
19

 

W 2014 r. na terenach gmin obszaru LGD najwięcej jednostek prowadziło działalność w sektorze usługowym, 

tj. 2,9 tys., co stanowiło 72,4% (w województwie – 76,1%) wszystkich zarejestrowanych podmiotów na tym 

terenie. Co piąty podmiot zarejestrowany w rejestrze REGON, podobnie jak w województwie, zajmował się 

działalnością przemysłową i budownictwem. Większość z tych firm stanowiły podmioty o małym potencjale 

gospodarczym i zasięgu działania ograniczającym się tylko do rynku lokalnego. Z kolei działalność rolniczą 

prowadziło 7,6% ogółu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie LGD (w województwie – 

3,6%). Ponieważ rolnictwo na obszarze objętym diagnozą ma tak duże znaczenie, szansy rozwoju tego sektora 

należy upatrywać w branży przetwórstwa produktów rolnych, jak również w gałęziach zajmujących się 

przetwórstwem licznie tu występujących kopalin naturalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Analiza Potencjału Społeczno-Gospodarczego i Kulturowego oraz Koncepcja Rozwoju Gospodarczego 

Obszaru LGD9 na lata 2014-2020, Olsztyn 2013 r., s. 33. 
19

 Kołodziejczyk D. 2004. Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

W: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Bański J. Studia Obszarów Wiejskich, t. VI. Wyd. 

PTG PAN, Warszawa, s. 44. 
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Rys. 3.3 Wybrane wskaźnik dotyczące przedsiębiorczości dla gmin LGD w 2014 r.(stan w dniu 31.12) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Omówiona struktura była także charakterystyczna dla większości gmin objętych diagnozą, z wyjątkiem gminy 

Budry, gdzie drugie miejsce pod względem udziału zajmowały podmioty prowadzące działalność rolniczą. 

W 2014 r. w porównaniu z 2009 r. nastąpił spadek udziału podmiotów zajmujących się działalnością rolniczą  

i przemysłową, a wzrost udziału podmiotów zajmujących się przemysłem i budownictwem oraz prowadzących 

działalność usługową. Wzrastający odsetek podmiotów zajmujących się działalnością przemysłową i budowlaną 

jest zjawiskiem bardzo korzystnym, bowiem firmy te zatrudniają średnio znacznie więcej osób niż firmy  

w innych sektorach. Ponadto praktyka gospodarcza wskazuje, że jedno miejsce w sferze produkcji uruchamia 

kolejne miejsca pracy w handlu i usługach. Natomiast rosnące znaczenie usług, w tym głównie rynkowych, jest 

cechą charakterystyczną dla całego kraju. Sektor ten uznawany jest bowiem za główną sferę współczesnej 

gospodarki. Wskazane tendencje odnotowano w większości gmin analizowanego obszaru, z wyjątkiem gmin 

Budry, Giżycko, Pozezdrze i Srokowo, gdzie spadł udział podmiotów prowadzących działalność przemysłową 

i budowlaną. 

W 2014 r. co trzeci podmiot prowadzący działalność usługową
20

na terenach gmin obszaru LGD należał do 

sekcji: G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle). Pozostałe 

sekcje stanowiły odpowiednio: H – 5,2%, I – 8,0%, J – 1,5%, K – 3,1%, L – 10,8%, M – 7,4%, N – 5,7%, O – 

1,6%, P – 4,6%, Q – 8,5%, R – 3,4%, S i T– 12,0%. 

We wszystkich analizowanych gminach w strukturze jednostek prowadzących działalność usługową przeważały 

podmioty należące do sekcji G
21

 PKD 2007. W ramach tej sekcji na całym rozpatrywanym obszarze 

dominowały podmioty zajmujące się handlem detalicznym, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi. Zazwyczaj były to małe przedsiębiorstwa rodzinne (sklepy) o małej liczbie zatrudnionych 

osób. Ich udział wynosił od 58,1% w gminie Giżycko do 82,3% w gminie Ryn. Z kolei udział podmiotów 

zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), 

uznawanych za jeden z najważniejszych rodzajów działalności dla tych terenów, stanowił odpowiednio:  

w gminie Srokowo (3,3%), Budry (3,8%), Węgorzewo (5,1%), Wydminy (5,3%), Kruklanki (9,1%), Pozezdrze 

(9,3%), Giżycko (9,9%), Ryn (15,4%), Miłki (15,5%). Szczegółowa charakterystyka potencjału turystycznego 

obszaru LGD zostanie przeprowadzona w podrozdziale 6 tego rozdziału. 

Drugą pod względem liczebności grupą podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD były jednostki 

zajmujące się działalnością przemysłową
22

 i budownictwem. Wśród tych podmiotów: 56,6% stanowiły 

jednostki zajmujące się budownictwem (sekcja F), 38,4% przetwórstwem przemysłowym (sekcja C), 2,6% 

dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją (sekcja E), 

                                                           
20

 W skład działalności usługowej wchodzą sekcje: G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle), H (Transport i gospodarka magazynowa), I (Działalność związana  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), J (Informacja i komunikacja), K (Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa), L (Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości), M (Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna), N (Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca),  

O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), P (Edukacja),  

Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna), R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją),  

S (Pozostał działalność usługowa), T (Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby). 
21

 W ramach sekcji G PKD 2007 wyodrębnione są 3 działy: Dział 45 – handel hurtowy i detaliczny pojazdami 

samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; Dział 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu 

pojazdami samochodowymi oraz Dział 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi. 
22

W skład działalności przemysłowej wchodzą sekcje: B (Górnictwo i wydobywanie), C (Przetwórstwo 

przemysłowe), D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych) i E (Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją). 
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1,2% wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), a 1,1% górnictwem i wydobywaniem (sekcja B). Podobna 

struktura podmiotów prowadzących działalność przemysłową wystąpiła we wszystkich analizowanych 

gminach. 

W strukturze podmiotów prowadzących działalność rolniczą na obszarach gmin objętych diagnozą  

w 2014 r. przeważały podmioty zajmujące się uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, 

włączając działalność usługową (Dział 01). Stanowiły one 59,2% jednostek  

(w województwie – 62,4%)
23

. Około 40% podmiotów zajmowało się leśnictwem i pozyskiwaniem drewna 

(Dział 2) (w województwie – 34,7%), z kolei 2,0% firm zajmowało się rybactwem (Dział 3)  

(w województwie – 2,9%). 

Na podstawie powyższej analizy oraz analizy dokumentów strategicznych wyłaniają się branże  

o kluczowym znaczeniu dla poszczególnych gmin obszaru LGD. Głównym źródłem utrzymania 

mieszkańców Wydmin jest rolnictwo, gdzie funkcjonują stosunkowo duże gospodarstwa, zajmujące się 

hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ponadto rozwija się tutaj przemysł drzewny – tartaki  

w Wydminach, Gawlikach Wielkich i Siemionkach oraz produkcja cegły w Rantach i rozwój drobnego handlu. 

Duże walory turystyczne gminy zachęcają również do rozwoju branży turystycznej. W gminach Kruklanki  

i Miłki dominującymi dziedzinami gospodarki są rolnictwo, leśnictwo i turystyka. Miasto  

i gmina Ryn posiadają charakter rolniczo-turystyczny. Do głównych atrakcji tego terenu zalicza się walory 

krajobrazowe. Dodatkowej atrakcji dodaje położenie miasta Ryn pomiędzy dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów 

oraz mocno pagórkowata rzeźba terenu. Gmina Giżycko jest ośrodkiem wczasowo-turystycznym Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to jedna z większych w Polsce gmin turystycznych. Składa się na to mnóstwo 

ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, portów, gospodarstw agroturystycznych, czy pokoi 

gościnnych, jak również gospodarstw oferujących aktywne spędzanie czasu: wycieczki rowerowe, wędkarstwo  

i jeździectwo. Z kolei gmina Węgorzewo położona jest na początku szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i to 

warunkuje jej główny charakter. Na terenie tym funkcjonują liczne firmy turystyczne i gastronomiczne.  

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze znajdują się tereny, na których przewidziana 

jest budowa hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych zabudowy letniskowej i terenów rekreacyjnych 

nad jeziorem Pozezdrze, w Nowym Harszu nad jeziorem Dargin, jeziorem Święcajty, jeziorem Harsz, a także  

w miejscowościach Przerwanki i Jakunówko. Na terenie gminy Pozezdrze istnieje wiele obiektów 

umożliwiających aktywne spędzanie wypoczynku, m.in. port żeglarski w Dziaduszynie, ośrodki wypoczynkowe 

w Dziaduszynie, Kolonii Harsz, Pieczarkach, Stręgielku, baza obozów harcerskich w Przerwankach, w rejonie 

Jasieńczyka, liczne pola biwakowe i szeroko rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych. Brak jezior  

i zbiorników wodnych nie dyskwalifikuje wód powierzchniowych w zakresie rozwoju turystyki wodnej. Rzeka 

Węgorapa i Gołdapa oraz Kanał Brożajski stanowią atrakcyjne wodne szlaki turystyczne dla spływów 

kajakowych, wędkarstwa i rekreacji pod warunkiem odpowiedniego ich zagospodarowania. Dominującą 

funkcją w gminie Budry jest rolnictwo, a towarzyszącymi są: funkcja turystyczna, rekreacyjna, mieszkaniowa 

oraz obsługi rolnictwa. Ostatnia z gmin wchodzących w skład LGD gmina Srokowo ma charakter rolniczo-

turystyczny, a rozwój bazy turystycznej należy do jednych z jej podstawowych zamierzeń rozwojowych. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że na terenie gminy działa duża sieć sklepów wielu branż, a także punkty 

gastronomiczne stanowiące zaopatrzenie dla odpoczywających tam gości. 

3. Opis rynku pracy 

Charakterystyka rynku pracy obszaru, obok charakterystyki potencjału demograficznego, stanowi podstawę 

analiz społeczno-gospodarczych, bowiem wartości wskaźników opisujących strukturę zatrudnienia i poziom 

bezrobocia pozwalają wskazać oraz ocenić problemy społeczno-gospodarcze danego terenu. Jednak z uwagi na 

fakt, że wiele danych statystycznych jest gromadzonych jedynie dla województw czy powiatów dokładna jego 

analiza jest utrudniona. 

Według rocznej sprawozdawczości statystycznej w 2014 r. w podmiotach zatrudniających powyżej  

9 osób (bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz fundacjach, stowarzyszeniach  

i innych organizacjach) pracowało w analizowanych gminach 5716 osób, to jest o 4,9% mniej niż w 2006r. 

Spadek liczby pracujących wystąpił również prawie we wszystkich gminach obszaru objętego diagnozą,  

a największy miał miejsce w gminie Miłki, gdzie wyniósł 43,0%. Wzrost liczby pracujących zanotowano  
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Podobnie, jak w przypadku turystyki, charakterystyka działalności rolniczej prowadzonej na analizowanym 

obszarze zostanie przedstawiona w podrozdziale 6. 
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w 3 gminach analizowanego regionu, tj. Kruklanki, Węgorzewo i Budry, gdzie wyniósł odpowiednio – 42,9%, 

9,3% i 7,0%. 

W strukturze pracujących według płci, w 2014 r. kobiety stanowiły 52,7% a pozostałe 47,3% pracujący 

mężczyźni. Należy jednak zauważyć, że w 3 gminach, tj. Giżycko, Kruklanki i Ryn liczba pracujących 

mężczyzn przewyższała liczbę pracujących kobiet. Największa dywersyfikacja płciowa miała miejsce  

w gminach Giżycko i Węgorzewo. W pierwszym przypadku, przewaga liczby pracujących mężczyzn nad liczbą 

pracujących kobiet wyniosła 374 osoby, z kolei w drugim przewaga liczby pracujących kobiet nad liczbą 

pracujących mężczyzn wyniosła łącznie 598 osób. 

Dla obszaru objętego diagnozą wskaźnik koncentracji zatrudnienia charakteryzuje się mniejszą wartością niż 

wynosi jego średnia wartość dla województwa. Na 1000 mieszkańców analizowanego terenu w 2014r. 

przypadało 104 pracujących, podczas gdy w województwie 189. Jego wartość w gminach obszaru LGD była 

znacznie przestrzennie zróżnicowana i zależała od położenia na terenie gminy miasta lub od bliskości położenia 

gminy od miasta, największe wartości bowiem przyjął on w gminach: Giżycko (148), Węgorzewo (138), 

Kruklanki (121) i Ryn (107). W pozostałych gminach jego wartość nie przekroczyła 100, a najmniejszą przyjęła 

w gminie Budry – 41 pracujących na 1000 mieszkańców (rys. 3.4). 

W strukturze pracujących według rodzajów działalności, największy odsetek w 2014 r. stanowili pracujący 

w pozostałych usługach – 43,1%. W następnej kolejności znalazły się osoby pracujące w przemyśle  

i budownictwie (26,2%); handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, 

zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i komunikacji (14,9%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 

(5,1%).Analizując dane dotyczące sektorowej struktury zatrudnienia należy pamiętać, że nie obejmują one 

pracujących w małych podmiotach, zatrudniających do 9 osób, których w strukturze gospodarki jest najwięcej. 

Z tego też względu sformułowanie wniosków jedynie na podstawie posiadanych informacji może być 

niewystarczające dla oceny stanu zatrudnienia. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w średnich i dużych podmiotach na terenie 

obszaru LGD było niższe od średniego w województwie, co niewątpliwie ma wpływ na poziom życia 

mieszkańców. W 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w powiecie kętrzyńskim wyniosło 3034,16 zł, giżyckim – 

3273,35 zł, węgorzewskim – 2983,79 zł, natomiast średnie płace w województwie 3386,96 zł. W porównaniu 

do 2006 r. zanotowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich powiatach objętych diagnozą (kętrzyńskim  

o 1139,35 zł, giżyckim o 1252,11 zł, węgorzewskim o 1020,27 zł), a także w województwie, gdzie średnia płaca 

wzrosła o 1168,64 zł. Dynamika wzrostu płac jedynie w powiecie giżyckim była wyższa od wojewódzkiej. 

Bezrobocie to jedno z największych wyzwań obszaru objętego diagnozą, jak i całego województwa warmińsko-

mazurskiego. W głównej mierze jest ono zjawiskiem strukturalnym wynikającym z braku równowagi między 

podażą pracy (liczbą miejsc pracy, którą oferuje gospodarka w danych warunkach społeczno-ekonomicznych),  

a popytem na nią (liczbą ludności zainteresowanej i gotowej wykonywać pracę) i ściśle wiąże się ze zmianami 

zachodzącymi na rynku pracy. Niedopasowanie ilościowe bądź strukturalne (jakościowe) popytu i podaży 

powoduje trudności na rynku pracy (bezrobocie lub niewykorzystane miejsca pracy).Według danych 

powiatowych urzędów pracy w 2014 r. w gminach obszaru LGD bez pracy pozostawało łącznie 4214 osób, co 

stanowiło 4,3% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w województwie. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 

więcej niż połowa to kobiety (52,7%). W porównaniu do 2006 r. jako osoby bezrobotne w urzędach pracy 

zarejestrowanych było o 2,8 tys. osób mniej. Spadek ten wystąpił we wszystkich gminach analizowanego 

obszaru, przy czym najwyższy był on w gminie Kruklanki, gdzie liczba bezrobotnych zarejestrowanych spadła 

o 57,0%. Przyczyny 

spadku liczby bezrobotnych to: 

ich odpływ z powodu podjęcia zatrudnienia, 

wyjazdy  z miejsca 

zamieszkania w celu poszukiwania pracy, 

a także migracja zarobkowa do 

krajów Unii Europejskiej. 
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Rys. 3.4. Wybrane wskaźnik dotyczące rynku pracy dla gmin LGD w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Na 1000 ludności zamieszkującej obszar LGD przypadało 76 bezrobotnych (w województwie – 68). Rozpiętość 

tego wskaźnika była znacznie zróżnicowana przestrzennie. Największe wartości wskaźnik ten przyjął  

w gminach Budry (126) i Srokowo (114), najmniejsze natomiast w gminie Giżycko (57) (rys. 3.4).  

W porównaniu do 2006 r. wraz ze zmniejszeniem się liczby zarejestrowanych bezrobotnych spadła również 

wartość analizowanego wskaźnika (o 51 osób). Spadek miał również miejsce we wszystkich rozpatrywanych 

gminach. 

Osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie LGD,w 2014 r. stanowiły 11,8% osób w wieku produkcyjnym  

(w województwie – 10,6%). Odsetek ten wahał się od 8,4% w gminie Giżycko do 19,9% w gminie Budry  

(rys. 3.4). Należy tutaj zaznaczyć, że duża część rejestrowanego obecnie bezrobocia nie wynika bezpośrednio  

z rzeczywistego braku miejsc pracy, ale z nowego trendu w gospodarce. Trend ten charakteryzuje się zanikiem 

zainteresowania osób w wieku produkcyjnym określonymi rodzajami niskopłatnego zatrudnienia lub niechęcią 

do zdobycia odpowiednich do wymagań rynku pracy, kwalifikacji (najczęściej w ramach zawodów 

technicznych). 

Z uwagi na fakt, że dane dotyczące rynku pracy z NSP 2011 oraz w sprawozdaniach Powiatowych Urzędów 

Pracy nie są prezentowane dla gmin, niemożliwe jest przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki grup 

pozostających poza rynkiem pracy. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonana zostanie analiza danych dla 

powiatów – giżyckiego, węgorzewskiego oraz kętrzyńskiego – w skład których wchodzą gminy objęte 

diagnozą.  

W strukturze bezrobotnych według wieku najliczniejszą grupę we wszystkich analizowanych powiatach 

stanowiły osoby w wieku 25-34 lata, których odsetek w poszczególnych powiatach wynosił odpowiednio  

– w powiecie kętrzyńskim 27,1%, giżyckim – 27,0%, węgorzewskim – 26,6%. Udział pozostałych grup, tj. 24 

lata i mniej, 35-44, 45-54, 55 lat i więcej, utrzymywał się na zbliżonym poziomie i oscylowała  

w graniach 17-19%.Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy nieznacznie różniła się  

w analizowanych powiatach. W powiatach giżyckim i kętrzyńskim najwięcej osób bez pracy pozostawało  

3 miesiące i krócej (odpowiednio 40,2% i 34,3%), natomiast drugą pod względem liczebności grupę stanowiły 

osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy (28,5% i 32,5%). W powiecie węgorzewskim wystąpiły 

natomiast odwrotne tendencje, tj. największy odsetek stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej  

12 miesięcy (39,6%), a kolejne miejsce zajmowały osoby pozostające bez pracy do 3 miesięcy (29,3%). 

Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim 

poziomie wykształcenia. We wszystkich powiatach największy odsetek stanowiły osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym – co trzecia osoba bezrobotna 

posiadała taki poziom wykształcenia. Na drugim miejscu uplasowały się osoby bezrobotne z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wahał się od 26,8% w powiecie giżyckim 

do 32,2% w powiecie węgorzewskim. 

W 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kętrzyńskim (30,1%) była najwyższa  

w województwie warmińsko-mazurskim. Jedną z najwyższych wartości w województwie osiągnęła również 

stopa bezrobocia w powiecie węgorzewskim – 27,7%. Z kolei wartość tego wskaźnika  

w powiecie giżyckim wyniosła 17,2% i była jedną z najniższych na Warmii i Mazurach. Można więc zauważyć, 
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że sytuacja na rynku pracy obszaru objętego diagnozą jest trudna i wymaga licznych działań aktywizacji 

zawodowej nakierowanych na uzyskanie pełnego i produktywnego zatrudnienia. Zadania związane  

z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją rynku pracy, na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001), są przypisane następującym 

instytucjom rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, 

instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Bezpośrednie 

działania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją rynku pracy realizowane są przez 

powiatowe urzędy pracy. W ramach swych zadań organizują one lub prowadzą aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu. Zalicza się do nich: prace interwencyjne i roboty publiczne, pomoc w podjęciu działalności na 

własny rachunek, organizację szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie 

użytecznych, prowadzenie doradztwa zawodowego.  
 

4. Przedstawienie działalności sektora społecznego 

Stopień aktywności społecznej mieszkańców gmin obszaru LGD można określić między innymi na podstawie 

ich zaangażowania w tworzenie, rozwijanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, frekwencji wyborczej 

oraz na podstawie liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego, są odrębnym sektorem działającym na 

rzecz dobra publicznego. Są one podstawą dla rozwoju lokalnych społeczności, zrzeszają najaktywniejszych  

i najbardziej zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców danego środowiska, a podejmowane przez nie 

działania aktywizują, i jednocześnie integrują społeczność lokalną. Stanowią również uzupełnienie działań 

podejmowanych przez lokalne samorządy. Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami 

pozarządowymi jest szansą na poprawę sytuacji i jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności. W celu 

lepszej organizacji współpracy między samorządem a instytucjami pozarządowymi każdy z powiatów 

opracował program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536, z późn. zm.). Ponadto, z wyjątkiem 

Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy pozostałych Starostwach Powiatowych działają Rady Organizacji 

Pozarządowych, które reprezentują sektor NGO w powiecie przed organami administracji publicznej, wspierają 

działalność tych organizacji, a także podejmują działania integrujące sektor.  

Na terenie LGD funkcjonowało 195 organizacji pozarządowych (łącznie z jednostkami Ochotniczej Straży 

Pożarnej), w tym odpowiednio; w gminie Giżycko – 29
24

,w gminie Kruklanki – 12,w gminie Miłki  

– 19,w gminie Ryn – 19,w gminie Wydminy – 34,w gminie Budry – 5
25

,w gminie Pozezdrze – 7,  

w gminie Węgorzewo – 59,w gminie Srokowo – 11
26

. 

 

Stopień aktywności obywatelskiej mieszkańców gmin obszaru LGD określić można na podstawie analizy 

frekwencji wyborczej w wyborach rządowych i samorządowych. W głosowaniu w dniu 25.10.2015 r.  

w wyborach do Sejmu RP wzięło udział łącznie 16033 osoby. Frekwencja wyniosła średnio 35,91%  

i była niższa od wojewódzkiej o 6,41 pkt.proc. Największa frekwencja była w gminach Giżycko  

i Węgorzewo, najmniejsza w gminach Budry i Srokowo (tab. 3.1). 
 

Tabela 3.2. Frekwencja w wyborach do Sejmu RP w gminach obszaru LGD 

Gminy 

Wybory do Sejmu RP z 25.10.2015 r. 

liczba wyborców liczba kart ważnych frekwencja w % 

Giżycko w. 6625 2639 39,83 

Kruklanki 2539 829 32,65 

Miłki 3094 1045 33,78 

Ryn 4765 1594 33,45 

Wydminy 5233 1978 37,80 

Budry 2439 750 30,75 

                                                           
24

Dane Starostwa Powiatowego w Giżycku; http://www.powiatgizycki.pl/ – obejmują dane dla gmin: Giżycko, 

Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy. 
25

 Dane Starostwa Powiatowego w Węgorzewie; http://www.powiatwegorzewski.pl/aktualnosci.php – obejmują 

dane dla gmin: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo. 
26

 Dane Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;http://bip.warmia.mazury.pl/. 
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Pozezdrze 2731 871 31,89 

Węgorzewo 13950 5317 38,11 

Srokowo 3273 1010 30,86 

Razem 44649 16033 35,91 

Województwo 1139200 482135 42,32 

Źródło:Dane Państwowej Komisji Wyborczej; http://parlament2015.pkw.gov.pl/. 
 

5. Wskazanie problemów społecznych 

Jednym z wyznaczników poziomu życia na danym terenie jest dostęp ludności do elementów infrastruktury 

technicznej i społecznej. W przypadku pierwszej z wymienionych grup najważniejszy wydaje się być dostęp 

ludności do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. W 2014r. z sieci wodociągowej korzystało 

93,5% mieszkańców (w województwie – 94,6%), kanalizacyjnej – 60,9% (w województwie – 73,4%), gazowej 

– 29,7% (w województwie – 42,8%). Najlepszy dostęp do infrastruktury komunalnej mieli mieszkańcy gmin 

Węgorzewo, Giżycko i Ryn, najsłabszy natomiast mieszkańcy gmin Miłki i Wydminy. Poziom dostępności 

mieszkańców analizowanego terenu był więc słabszy niż średnio w województwie. 

W przypadku infrastruktury społecznej istotny jest dostęp do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz 

kultury. Poszczególne gminy obszaru LGD zadania z zakresu ochrony zdrowia realizują przez Samodzielne 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, których koszty działalności są finansowane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Na obszarze LGD w 2014 r. działało26ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej. Opieką 

szpitalną i specjalistyczną zajmuje się jedynie Mazurskie Centrum Zdrowia w Węgorzewie. Mieszkańcy 

regionu mogli również korzystać ze szpitali w Kętrzynie i Giżycku zlokalizowanych w gminach sąsiadujących  

z LGD.W 2014 r. na terenie gmin obszaru objętego diagnozą zadania związane z polityką społeczną 

realizowało 20 instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
27

. 

W gminach obszaru LGD ze środowiskowej pomocy społecznej w 2014 r. skorzystało 2878 gospodarstw 

domowych, w których mieszkało 9109 osób, tj. 16,4% mieszkańców tego obszaru. Dla porównania  

w województwie z takiej pomocy korzystało 13,5% mieszkańców. Najwięcej gospodarstw domowych  

z pomocy społecznej korzystało w gminie Węgorzewo (803), najmniej w gminie Pozezdrze (109) (rys. 3.5).  

Z kolei ze świadczeń rodzinnych w 2014 r. na obszarze LGD skorzystało 2397 rodzin, które otrzymały zasiłki 

rodzinne na 4590 dzieci. Podobnie, jak w przypadku środowiskowej pomocy społecznej najwięcej rodzin z tej 

formy pomocy skorzystało w gminie Węgorzewo (542), najmniej w gminie Pozezdrze (147) (rys. 3.5). 
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Placówka Rodzinna w Zelkach, Warsztat Terapii Zajęciowej RYSIPON w Rynie, Warsztat Terapii Zajęciowej 

PSOUU w Siedliskach, Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku  

w Wydminach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie, Poradnia uzależnień w Wydminach, Powiatowe 

Centrum Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy w Węgorzewie, Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie, Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Olszewie Węgorzewskim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Budrach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Świetlica 

Socjoterapeutyczna Dom w Węgorzewie, Ogniska Wychowawcze Przyjazny Kącik w Węgorzewie, Świetlica 

Socjoterapeutyczna Pinokio w Węgielsztynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”  

w Węgorzewie, Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym w Węgorzewie, Polski Związek 

Niewidomych – Koło w Węgorzewie. 
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 Rys. 3.5. Pomoc społeczna w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Aktywność kulturalna w gminach LGD przejawia się w działalności zarówno ośrodków kultury, bibliotek, jak 

i twórców ludowych oraz artystów, zespołów i klubów zainteresowań. W 2014 r. na analizowanym obszarze 

działało 17 bibliotek gminnych i ich filii (po 4 w gminach Wydminy i Węgorzewo, po 2 w gminie Ryn  

i Giżycko oraz po 1 w pozostałych gminach). Na 1 bibliotekę publiczną na obszarze objętym diagnozą w 2014 

r. przypadało 3247 osób i było to mniej niż przeciętnie w województwie, gdzie na 1 placówkę przypadało 3343 

osób. Wartość tego wskaźnika kształtowała się od 1476 osób w gminie Budry do 4331osób w gminie 

Węgorzewo. Na terenie gmin obszaru LGD funkcjonują 2 muzea – Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 

oraz Muzeum Przy Ryńskim Centrum Kultury. Nie działa natomiast żadne kino. 

Aktywność kulturalna mieszkańców gmin terenu objętego diagnozą przejawiała się również  

w działalności domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. W 2014 r. na analizowanym obszarze działały 23 

instytucje kultury (15 w gminie Giżycko i po 1 w pozostałych gminach). Ośrodki te w zdecydowanej większości 

organizują święta rocznicowe i okazjonalne, prowadzą warsztaty taneczne, plastyczne, zajęcia muzyczne, 

wokalne, recytatorskie oraz zajęcia teatralne. W 2014 r. instytucje kultury funkcjonujące na terenie LGD 

zorganizowały łącznie 858 imprez, w których uczestniczyło łącznie 139,3 tys. osób. Na jedną imprezę na 

obszarze objętym diagnozą przypadały średnio 162 osoby (w województwie – 238), przy znacznym 

zróżnicowaniu terytorialnym wynoszącym od 45 osób w gminie Miłki do 489 osób w gminie Srokowo. Przy 

domach i ośrodkach kultury gmin analizowanego obszaru w 2014 r. działało 114 kół zrzeszających 1683 

członków oraz 97 zespołów artystycznych zrzeszających 1028 członków. Rozpatrując przestrzenne 

zróżnicowanie liczby kół i zespołów artystycznych odnotowano, że w obu przypadkach najwięcej z nich 

funkcjonowało w gminie Giżycko, gdzie działało najwięcej instytucji kultury. Natomiast najmniej kół 

funkcjonowało w gminach Budry i Ryn, a zespołów artystycznych w gminie Pozezdrze. 

Na podstawie powyższej charakterystyki elementów infrastruktury społecznej analizowanego obszaru 

uwidacznia się ograniczona dostęp mieszkańców tych terenów do podstawowych elementów opieki zdrowotnej, 

społecznej oraz kulturalnej. 

6. Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LSR 

Obszar działania LGD cechuje duża jednorodność i spójność pod względem uwarunkowań przyrodniczych  

i kulturowych, sprzyjających tworzeniu wspólnej oferty turystycznej. Innym obszarem charakterystycznym dla 

całego obszaru LGD jest rolnictwo. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe zostały scharakteryzowane  

w podrozdziale 1. W tym podrozdziale scharakteryzowana zostanie turystyka i rolnictwo. 

Jak wynika z powyższego, jednym z głównych kierunków rozwoju, do którego predestynowany jest obszar 

gmin obszaru LGD jest turystyka. Także w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2020 

r.
28

 turystyka traktowana jest jako wiodąca dziedzina i stanowi jeden z ośmiu głównych celów strategicznych 

rozwoju całego regionu. Podkreśla się, że ów rozwój będzie zachodził przy poszanowaniu wymagań środowiska 

przyrodniczego. Planuje się w tym celu podjęcie działań prowadzących do: opracowania koncepcji produktów 

turystycznych, wspierania rozwoju odpowiedniej infrastruktury turystycznej, poprawy jakości oferty 

turystycznej, współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz poprawy systemu informacji i promocji. Podjęcie 

wszelkich starań na rzecz rozwoju turystyki oraz promocji regionu na skalę ogólnopolską i europejską jest 

szczególnie uzasadnione ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. 

W 2014 r. obszar LGD odwiedziło ponad 97 tys. turystów, w tym ponad 13 tys. turystów zagranicznych. 

Odwiedzającym region turystom udzielono łącznie 226,4 tys. noclegów. W porównaniu do 2006 r. było to 

prawie dwukrotnie więcej turystów i prawie 1,5- krotnie więcej udzielonych noclegów. Tak dużą liczbę 

turystów przyciąga zarówno piękna przyroda, jak też rozwijająca się infrastruktura turystyczna. Na terenie LGD 

w 2014 r. funkcjonowało łącznie 67 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, tj. dwukrotnie więcej 

niż w 2006 r. Obiekty te dysponowały 4,3 tys. miejsc noclegowych. Najwięcej turystycznych obiektów 

zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych jest w gminach Giżycko, Węgorzewo i Ryn. Łącznie na terenie 

tych gmin funkcjonowało 49 obiektów stanowiących 73,1% ogółu obiektów tego typu na całym obszarze 

                                                           
28

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2020 r. stanowiąca załącznik do Uchwały  

nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zarząd Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 37. 
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objętym analizą. Co za tym idzie gminy te odwiedziło najwięcej turystów (90,3%) i udzielono im najwięcej 

noclegów (88,0%). W ostatnich latach ważnym ośrodkiem turystycznym na obszarze objętym diagnozą stało się 

miasto Ryn, na terenie którego otwarty został luksusowy Hotel Zamek Ryn stanowiący centrum konferencyjno-

wypoczynkowe. W wyniku tego liczba korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 

zlokalizowanych w gminie Ryn wzrosła ponad dwukrotnie, a liczba udzielonych noclegów prawie 

czterokrotnie. W gminach Budry i Srokowo w 2014 r. nie funkcjonował żaden obiekt turystyczny zbiorowego 

zakwaterowania. 

Dla oceny poziomu rozwoju turystycznego obszaru można zastosować również wskaźniki charakteryzujące 

intensywność ruchu turystycznego. W pierwszej kolejności analizie poddano wskaźniki zagospodarowania 

turystycznego, tj. wskaźnik rozwoju bazy turystycznej, wskaźnik gęstości bazy turystycznej i wskaźnik funkcji 

turystycznej Baretje'a i Deferta. Pierwszym z nich jest wskaźnik rozwoju bazy noclegowej wyrażający liczbę 

osób korzystających z noclegów przypadających na liczbę miejsc noclegowych. Wskaźnik ten obrazuje ilu 

turystów przypada na jedno miejsce turystyczne na danym terenie
29

. Dla obszaru objętego diagnozą 2014r. 

przyjął on wartość 22,7, co oznacza, że z jednego miejsca noclegowego korzystało prawie 23 turystów  

(w województwie – 27,7). W układzie gminnym wahał się on od 6,8 w gminie Wydminy do 62,5 w gminie Ryn 

(rys. 3.6).Kolejną z miar stosowanych w ocenie poziomu zagospodarowania turystycznego jest wskaźnik 

gęstości bazy noclegowej. Określa on liczbę miejsc noclegowych zaoferowanych turystom przypadających na  

1 km
2
 powierzchni obszaru. Jego wartość dla obszaru LGD w 2014 r. kształtowała się na poziomie 2,2, podczas 

gdy w województwie na poziomie 1,6. Na tej podstawie można więc wnioskować, że obszar LGD jest dobrze 

rozwinięty pod względem liczby obiektów turystycznych. Jego zróżnicowanie dla gmin obszaru LGD wahało 

się od 0,1 w gminie Wydminy do 6,3 w gminie Giżycko (rys. 3.6).Ostatnim ze wskaźników zagospodarowania 

turystycznego jest wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a i Deferta. Wyraża on liczbę miejsc noclegowych 

przypadających na 100 mieszkańców danego terenu. Na obszarze LGD w 2014 r. na każde 100 osób przypadało 

7,8 miejsc noclegowych, i było to ponad trzykrotnie więcej niż w województwie (2,8). Rozkład gminny 

zamykał się w granicach od 0,2 w gminie Wydminy do 22,8 w gminie Giżycko(rys. 3.6). 

Drugą grupę wskaźników stanowią wskaźniki intensywności ruchu turystycznego. Pierwszy  

z nich, wskaźnik gęstości ruchu turystycznego to miara pozwalająca ocenić zatłoczenie badanego obszaru, 

gdyż dostarcza informacji o liczbie turystów przypadających na 1 km
2
 obszaru. W 2014 r. dla obszaru LGD 

przyjął on wartość 48,9 (w województwie – 45,6) i wahał się od 0,4 w gminie Wydminy do 67,5 w gminie 

Giżycko. Kolejną miarą rozwoju funkcji turystycznej jest wskaźnik Schneidera. Wyraża on liczbę turystów 

korzystających z noclegów przypadających na 100 mieszkańców obszaru. W 2014 r. na obszarze objętym 

analizą przyjął on wartość 176,6 i był trzykrotnie wyższy niż w województwie. Jego przestrzenne 

zróżnicowanie wynosiło od 1,6 w gminie Wydminy do 934,8 w gminie Ryn. Ważnych informacji dotyczących 

ruchu turystycznego dostarcza także wskaźnik średniej długości pobytu turysty na danym terenie liczony 

poprzez porównanie liczby udzielonych noclegów oraz liczby osób korzystających z noclegów. Średnia 

długość pobytu turystów w 2014 r. na obszarze LGD wynosiła 2,3 dnia i wahała się od 1,4 dnia w gminach 

Ryn i Wydminy do 4,0 dni w gminie Giżycko(rys. 3.6). 

Na terenie obszaru objętego diagnozą, jak i całego województwa, istnieje możliwość rozwoju wielu typów 

turystyki, w tym: turystyki rekreacyjnej (wypoczynkowej), aktywnej i specjalistycznej, pielgrzymkowej, 

miejskiej i kulturowej, turystyki na obszarach wiejskich, zdrowotnej, biznesowej, przygranicznej i tranzytowej 

oraz w celach zakupów. Głównym elementem oferty turystycznej gmin LGD jest wypoczynek nad jeziorami  

i turystyka wodna. Podstawowymi produktami są także turystyka piesza, wypoczynek w obszarach 

przyrodniczych, turystyka rowerowa, miejska i kulturowa, agroturystka, welness i spa oraz konferencje  

i kongresy
30

. 
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 Szromek A.R. 2012. Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju 

turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 

Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt XX, s. 295-309. 
30

Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego przyjęta Uchwałą nr XLIII/831/10 Sejmiku 

Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2010 r. Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn, s. 82. 
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Rys. 3.6. Wybrane wskaźnik dotyczące turystyki dla gmin LGD w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rozwój każdej ze wskazanych powyżej form turystyki wymaga inwestycji w infrastrukturę turystyczną, 

obejmująca zarówno bazę noclegową zbiorowego zakwaterowania, jak i dostępne dla turystów pokoje gościnne 

i kwatery agroturystyczne, a także punkty gastronomiczne, biura obsługi i informacji turystycznej, szlaki 

turystyczne, kolejki, mola, pomosty, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, boiska i obiekty 

sportowe, urządzone kąpieliska itp. Podejmując działania inwestycyjne w tym zakresie konieczna jest analiza 

potencjalnych wymagań turystów, do których skierowana będzie oferta. Charakterystyka potencjalnych 

klientów powinna być podstawą do określenia rodzaju, standardu i lokalizacji nowych obiektów noclegowych 

oraz tworzenia dodatkowej oferty kulturalno-rozrywkowej. Ponadto, poza hotelami i pensjonatami, rozrasta się 

sukcesywnie sieć gospodarstw agroturystycznych, zapewniających turystom kompleksową obsługę, od noclegu  

i wyżywienia, po możliwość uprawiania sportów (przystanie żeglarskie, stadniny koni, korty i boiska do gier, 

miejsca do grillowania). Niestety obecnie nie ma pełnych badań, na podstawie których można określić wielkość 

i jakość infrastruktury agroturystycznej. Dane dostępne z badań GUS nie obejmują jednostek posiadających 

mniej niż 10 miejsc noclegowych. Trudności prowadzenia analizy aktywności mieszkańców w sferze turystyki 

wiejskiej wynikają z faktu, że wiele osób (indywidualnych gospodarstw rolnych) wynajmuje pokoje turystom, 
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nigdzie tego nie rejestrując. Osoby chętne do skorzystania z takiej formy turystyki mogą coraz łatwiej znaleźć 

informacje o miejscach odpoczynku w Internecie. Analiza źródeł elektronicznych pokazuje, że właściciele 

obiektów agroturystycznych coraz częściej korzystają z pomocy fachowców w celu promocji prowadzonych 

obiektów. Widoczna jest poprawa jakości świadczonych usług i wzrost liczby atrakcji towarzyszących 

pobytowi. Szansą dalszego rozwoju tego typu turystyki jest wsparcie finansowe przedsięwzięć ze środków UE. 

Niezbędne jest także wsparcie doradcze i organizacyjne ze strony samorządu lokalnego, a także wzrost 

samoorganizacji społeczeństwa. Zwiększona aktywność i świadomość możliwości uzyskania wyższej zapłaty za 

dobrej jakości usługi turystyczne, może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w turystyce, poprawy dochodów 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych, powstawania usług około turystycznych i związanych z obsługą 

turystów i infrastruktury
31

. Warunkiem spełnienia tych oczekiwań wydaje się jednak być poprawa jakości  

i przyrost liczby miejsc wypoczynku dla turystów, promocja, a także przygotowanie szerszej oferty 

wypoczynku w miesiącach poza sezonem turystycznym. 

Sektorem gospodarki nierozłącznie związanym ze środowiskiem przyrodniczym jest także rolnictwo. 

Rolnictwo, jak już wcześniej wspomniano, jest dominującą działalnością mieszkańców gmin analizowanego 

obszaru. Jednak jego znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju, a tym samym obszaru objętego diagnozą, staje 

się coraz mniejsze. Postępujący proces dezagraryzacji wsi, czyli zmniejszania udziału rolnictwa w angażowaniu 

ludzkiej pracy i dostarczaniu dochodów jako źródła utrzymania ludności
32

 wskazuje, że spadek znaczenia 

rolnictwa będzie procesem trwałym
33

. W związku z czym, coraz częściej prezentowany jest pogląd, że poza 

zabezpieczeniem surowców żywnościowych integralnym elementem strategii rozwoju rolnictwa jest jego 

wielofunkcyjny charakter. Taki punkt widzenia będzie sprzyjał włączaniu rolnictwa w działania na rzecz 

ochrony środowiska, co znacząco zwiększy możliwości aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych, a także 

przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dochodu. Wśród tych funkcji do najważniejszych należy: zarządzanie 

zasobami ziemi, utrzymanie bioróżnorodności, kształtowanie warunków sprzyjających bytowaniu dziko 

żyjących zwierząt i roślin, zarządzanie zasobami wodnymi, wytwarzanie energii wiatrowej i wodnej, 

zapobieganie powodziom, utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, a także podtrzymanie 

tradycji kulturowych.
34

 

O ile ekonomiczna działalność na obszarach gmin objętych analizą przestaje być utożsamiana głównie  

z rolnictwem, a zatrudnienie w rolnictwie sukcesywnie spada, to sektor ten nadal pozostaje jedną  

z podstawowych sfer aktywności gospodarczej mieszkańców Warmii i Mazur. Jako atut mogą być bowiem 

wykorzystane naturalne walory przyrodnicze tych terenów.
35

 Alternatywnym źródłem dochodów może stać się 

produkcja żywności metodami ekologicznymi na większą skalę, czy też produkcja surowców stosowanych  

w energetyce. 

Należy pamiętać, że zmiany, które będą zachodzić w rolnictwie będą następować w warunkach  

– z jednej strony globalizacji życia i gospodarki, a z drugiej – narastających tendencji do podtrzymywania 

specyfiki regionów, podkreślania ich charakteru, aktywności i otwartości społeczności lokalnej na zmiany
36

.  

W takich warunkach będzie coraz trudniej konkurować producentom rolnym, dlatego też pojawiają się 
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propozycje tworzenia grup producenckich jako nowej formy działania zespołowego
37

, czy klastrów 

prowadzących aktywność gospodarczą związaną z wytwarzaniem środków produkcji, surowców rolnych, 

przetwórstwem rolno-spożywczym czy z sieciową sprzedażą detaliczną i eksportem
38

.Potencjał produkcyjny 

rolnictwa jest funkcją naturalnych warunków produkcji, na które składają się jakość gleb, agroklimat, rzeźba 

terenu i stosunki wodne. Jednak rozpatrywanie poszczególnych czynników środowiska osobno nie pozwala na 

dokonywanie porównań zdolności produkcyjnej poszczególnych regionów, czy jednostek administracyjnych. 

Miernikiem, który pozwala na taką ocenę jest wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

(WWRPP). Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gmin objętych diagnozą jest dość 

zróżnicowany i waha się od 60,9 pkt. w gminie Pozezdrze do 74,7 pkt. w gminie Srokowo, przy wartościach 

średnich dla Polski na poziomie 66,6 pkt., a dla województwa warmińsko-mazurskiego 66,0 pkt. (rys. 3.7). 

Według danych PSR (statystyka nie dysponuje danymi z bieżącej sprawozdawczości na tak niskim poziomie 

agregacji jakim jest gmina) na terenie gmin LGD w 2010 r. było 5,3 tys. gospodarstw rolnych (7,8% ogółu 

gospodarstw w woj. warmińsko-mazurskim), spośród których 82,8% prowadziło działalność rolniczą. Łączna 

powierzchnia gospodarstw rolnych wynosiła 110,5 tys. ha (8,6% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w 

województwie).Największa liczba gospodarstw rolnych skupiała się w gminach Giżycko (16,9%)i Wydminy 

(16,3%), najmniej gospodarstw funkcjonowało w gminie Ryn (6,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.7 .Wybrane wskaźnik dotyczące rolnictwa dla gmin LGD w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W strukturze obszarowej gospodarstw rolnych przeważały gospodarstwa małe, do 5 ha, które stanowiły 

prawie 50% wszystkich gospodarstw i zajmowały 3,9% ogółu powierzchni gospodarstw rolnych analizowanego 

obszaru. Natomiast prawie 40% gospodarstw rolnych na tym terenie miało powierzchnię powyżej 10 ha,  

a zajmowały prawie 92% powierzchni gospodarstw rolnych gmin obszaru LGD. Średnia powierzchnia 

jednego gospodarstwa rolnego na terenie gmin objętych diagnozą wynosiła 21,0 ha (w województwie – 19,2 

ha) i wahała się od 13,0 ha w gminie Kruklanki do 33,3 ha w gminie Ryn. Z kolei średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego prowadzącego działalność rolniczą wynosiła od 17,2 ha w gminach Pozezdrze  

i Wydminy do 40,5 ha w gminie Ryn przy średniej dla obszaru objętego diagnozą wynoszącej 22,5 ha  

(w województwie – 22,6 ha). Wszystkie użytki rolne gmin obszaru LGD zaliczone są do terenów  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 29 czerwca 2004 r., Dz. U. Nr 73 i Nr 158, z późn. zm.) (rys. 3.7). 

7. Charakterystyka rybactwa i rynku rybnego 

Tereny obszaru objętego diagnozą, ze względu na ich dużą jeziorność, są predestynowane do prowadzenia 

gospodarki rybackiej. Rybactwo obejmuje rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe,  

w którym tradycyjnie wyróżnia się rybactwo jeziorowe, rzeczne i akwakulturę, czyli chów i hodowlę 
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organizmów wodnych.
39

 Z uwagi na uwarunkowania naturalne, na analizowanym terenie prowadzone jest 

rybactwo śródlądowe. Podstawę potencjału rybackiego obszaru LGD, obok wód powierzchniowych, stanowią 

gospodarstwa rybackie i ich majątek, pracownicy zatrudnieni w rybactwie oraz w administracji publicznej 

oddelegowani do spraw rybackich, a także pracownicy organizacji i instytucji związanych z rybactwem. Jak już 

wcześniej wspomniano podstawą potencjału rybackiego obszaru objętego diagnozą są naturalne zbiorniki 

wodne, w tym przede wszystkim jeziora
40

. Zgodnie z Prawem rybackim
41

 gospodarka rybacka na wodach 

płynących może być prowadzona tylko w obwodzie rybackim, a zatem uprawnionym do rybactwa może być 

(poza właściwym organem administracji publicznej) władający danym obwodem rybackim. Może to być tylko 

jedna osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Na 

obszarze LGD „Wielkie Jeziora Mazurskie” utworzone zostały 62 obwody rybackie, w tym odpowiednio:  

w gminie Giżycko – 11,w gminie Kruklanki – 10,w gminie Miłki – 6,w gminie Ryn – 5,w gminie Wydminy – 

9,w gminie Pozezdrze – 8,w gminie Węgorzewo – 13,w gminie Srokowo – 5.
42

 Na terenie gminy Budry oprócz 

rzeki Węgorapy i Gołdapy oraz Kanału Brożajskiego, na których istnieje możliwość wędkowania, funkcjonują 

cztery łowiska wędkarskie; Bogdana Maczugi; Krystyny Predko; Elżbiety i Grzegorza Krasnoborskich oraz 

Elżbiety Pietrak w miejscowości Więcki. Ogółem na terenie LGD funkcjonuje 13 łowisk wędkarskich, które 

zostały przedstawione w tabeli 3.3.  

Tabela 3.3. Łowiska Wędkarskie na obszarze działania LGD 

Gmina Lp. Miejscowość Nazwa Łowiska Powierzchnia 

Pozezdrze  1. Jakunówko Łowisko Anny i Ryszarda Tymcio 12,5 ha 

2. Skłodowo Łowisko Danuty Mińczuk Bd 

3. Pozezdrze Łowisko „Pioterfisher” Piotra Melnik 0,15 ha 

Węgorzew

o 

4. Ogonki Łowisko „Oczko” Henryka Szczepańska 1 ha – powierzchnia 

lustra wody 

5. Ogonki Łowisko Zdzisława Puziewskiego 0,20 ha – powierzchnia 

lustra wody 

Budry 6. Grądy 

Węgorzewskie 

Łowisko Elżbiety i Grzegorza 

Krasnoborskich 

20 ha 

7. Więcki Łowisko Elżbiety Pietrak 0,5 ha – powierzchnia 

lustra wody 

8. Budry Łowisko Bogdana Maczugi 5,5 ha 

9. Sobiechy Łowisko Krystyny Predko 0,4 ha 

Giżycko 10. Kruklin Łowisko Wiesława Laski 8 ha – powierzchnia 

lustra wody 

11. Gajewo Łowisko „Mario” Mariusz Jabłońskiego 3 ha 

Ryn 12. Sterławki 

Wielkie 

Łowisko Sterławki Bd 

Srokowo 13. Jegławki Łowisko „Jegławki” Krzysztofa 

Mościckiego 

12 ha 

Źródło: Dane z Przewodnika Wędkarskiego, Węgorzewo, sierpień 2012 oraz 

https://www.facebook.com/%C5%81owisko-Ster%C5%82awki-683273405137897/  

 

Na obszarze LGD dominującą formą działalności jest gospodarka jeziorowa, natomiast sektor akwakultury 

produkujący ryby towarowe (poza produkcją materiału zarybieniowego), jest reprezentowany przez pojedyncze 

obiekty. Największy kompleks stawów ziemnych o pow. 19,14 ha występuje w Gospodarstwie Rybackim 

Giżycko, w którym produkuje się głównie materiał – narybek jesienny i kroczek szczupaka, lina i karpia  

– służący do zarybień jezior. We wsi Harsz (gmina Pozezdrze) istnieje obiekt produkujący suma afrykańskiego 

w wielkości 10-20 t rocznie
43

.Występujące na obszarze LGD rybackie obiekty specjalistyczne to przede 

                                                           
39

Diagnoza Stanu i Możliwości Rozwoju Sektora Rybackiego Na Obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”  

– Wskaźnik Rybackości. Red. Turkowski K., Olsztyn 2014 r., s. 72-88. 
40

Informacje na temat powierzchni jezior, ich liczby, wskaźnika jeziorności podano w pierwszym podrozdziale. 
41

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, 

z późn. zm.) 
42

Diagnoza Stanu i Możliwości Rozwoju Sektora Rybackiego na Obszarze LGR …. 
43

Lokalna Strategia Rozwoju obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie na lata 2010-2015, maj 2013 r. 



38 
 

wszystkim obiekty i urządzenia służące do produkcji wylęgu i narybku ryb z przeznaczeniem do zarybień 

jezior. Są to obiekty wylęgarniczo - podchowalnicze, które dzieli się na stacjonarne (usytuowane w budynkach) 

i mobilne, nazywane też przewoźnymi, umieszczone w specjalnie zaadaptowanych przyczepach i namiotach
44

. 

Obiektami tymi dysponują największe jednostki reprezentujące sektor rybacki na obszarze LGD: Gospodarstwo 

Rybackie w Giżycku sp. z o.o., Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Zakład w Węgorzewie.
45

 

 

 

Rozdział IV. ANALIZA SWOT 

W macierzy SWOT zebrano najbardziej wyraziste zagadnienia, wynikające z przeprowadzonych konsultacji, 

 o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia i sile oddziaływania. Porównanie macierzy SWOT „parami” 

pozwoliło na sformułowanie kierunków strategicznych. Ostateczna wersja analizy, uzgodniona  

z przedstawicielami wszystkich trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego, w 9 gminach subregionu,  

w tym także z przedstawicielami sektora rybackiego przyjęła brzmienie: 

Mocne strony (S) Słabe strony (W) 
S1. Nieskażona przyroda, zróżnicowany krajobraz 

kulturowy, różnorodność narodowa, cenne zasoby 

przyrodnicze i historyczne. 

S2. Koncentracja potencjału kilku branż, w tym 

głównie turystycznej, rybackiej i rolniczej. 

S3. Lokalizacja (przygraniczne położenie, obszar 

Zielonych Płuc Polski, położenie przy szlakach 

turystycznych krajowych i międzynarodowych) 

bliskość projektowanych  tras A1 i via Baltica. 

S4. Rozpoznawalna marka Wielkich Jezior 

Mazurskich identyfikowana jako miejsce rekreacji i 

wypoczynku. 

S5. Sprzyjające warunki do uprawiania różnych 

form turystyki kwalifikowanej. 

W1. Niedostatecznie rozwinięte główne funkcje 

subregionu, w tym spadek atrakcyjności jezior pod 

względem wykorzystania turystycznego 

(wędkarstwo, gastronomia). 

W2. Niezadowalający stan  infrastruktury technicznej,  

w tym wodno-kanalizacyjnej, sieci komunikacyjnej 

dróg i okołoturystycznej (baza noclegowa, sportowo-

rekreacyjna, sieć usług, informacja). 

W3. Względnie niski poziom aktywności społecznej 

i gospodarczej, występujące rejony i grupy 

wykluczenia społecznego, starzejące się 

społeczeństwo, duże bezrobocie. 

W4. Brak spójnej koncepcji zagospodarowania 

turystycznego obszaru, silna antropopresja na 

środowisko, szczególnie w odniesieniu do jezior. 

W5. Niewykorzystany potencjał w rolnictwie  

i rybactwie, słabo rozwinięte przetwórstwo. 

 

Szanse (O) Zagrożenia (T) 
O1. Możliwość pozyskiwania funduszy unijnych  

i krajowych na działania prorozwojowe (w tym 

związane z sektorem rybackim). 

O2. Realizacja zintegrowanych inwestycji 

poprawiających dostępność transportową, 

teleinformatyczną i komunikacyjną oraz tworzenie 

przejść granicznych. 

O3. Rozwijająca się współpraca międzyregionalna  

i transgraniczna na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów atrakcyjnych turystycznie. 

O4. Zewnętrzny popyt związany z turystyką 

kwalifikowaną (sporty wodne, ekoturystyka, 

kolarstwo, jazda konna, turystyka historyczna, 

wędkarstwo) oraz z turystyką rekreacyjno-

T1. Nasilenie procesu depopulacji obszarów 

wiejskich, w tym w północno-wschodniej Polsce. 

T2. Słaba pozycja województwa jako regionu 

atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. 

T3. Nadmierna biurokratyzacja i przepisy 

utrudniające prowadzenie gospodarki rybackiej na 

akwenach wodnych (gospodarka zarybieniowa 

niedostosowana do potrzeb, brak odszkodowań za 

straty spowodowane m.in. przez kormorany - 

nadmierna ochrona, brak konsekwencji w 

egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony 

przyrody - melioracje, kłusownictwo, stan wód). 

T4. Często występujące anomalia pogodowe  
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wypoczynkową. i zmieniający się klimat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie diagnozy stanu i opinii społecznych uzyskanych w ramach 

konsultacji prowadzonych w poszczególnych gminach od 25.08.2015 r. do 24.09.2015r.,  

z przedstawicielami sektora rybackiego - 03.11.2015 r. oraz przedstawicielami grup defaworyzowanych - 

01.12.2015r. i drogą mailową. 
 

Konsultacje dotyczące wypracowania poszczególnych punktów analizy odbywały się we wszystkich gminach 

oraz na forum wspólnych zebrań zarządu i członków LGD w okresie od sierpnia do września 2015 r. Uzyskane 

opinie, uwzględniające informacje zawarte w diagnozie, pozwoliły na przedstawienie zweryfikowanych 

zapisów analizy SWOT, które były przyczynkiem do sformułowania problemów, a następnie celów 

umożliwiających wykorzystanie mocnych stron obszaru, wzmocnienie słabych oraz wykorzystanie szans  

i zminimalizowanie istniejących zagrożeń. Takie podejście zostało zaakceptowane przez partnerów 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie", uczestniczących w opracowaniu 

strategii. W wypowiedziach przedstawicieli lokalnej społeczności, uczestniczących w pracach nad strategią, 

podkreślany był szczególnie fakt, że obszar działania LGD cechuje duża jednorodność i spójność pod względem 

uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, sprzyjających tworzeniu wspólnej oferty turystycznej. 

Przestawione zapisy analizy SWOT znajdują odzwierciedlenie w diagnozie oraz w przygotowanych dla 

subregionu studiach i analizach. 

Wnioski z analizy SWOT 

Zidentyfikowana mocna strony dotycząca nieskażonej przyrody, zróżnicowanego krajobrazu kulturowego  

i posiadania cennych zasobów przyrodniczych i historycznych znajduje odzwierciedlenie m.in. w ekspertyzach 

sporządzonych dla subregionu
46

. Występująca tu zabudowa kolonijna wsi i pojedynczych zagród jest 

ewenementem w skali światowej, stwarza warunki do wykreowania szczególnych form turystyki. Ten typ 

wiejskiego krajobrazu w połączeniu z „krajobrazem zielonym” służy wypoczynkowi, rekreacji i zaspakajaniu 

potrzeby obcowania z przyrodą. Liczne ogrody i parki, będące w ścisłym związku z architekturą 

rezydencjonalną, tworzące z nią pewną zamkniętą całość, a występujące na tym obszarze pozostałości 

budownictwa obronnego (zamki, umocnienia, fortyfikacje, grodziska) powinny być wykorzystane jako atrakcje 

turystyczne.  

Stwierdzenie o koncentracji potencjału kilku branż, w tym głównie turystycznej i rybackiej z korzystną 

perspektywą dalszego ich rozwoju znajduje również potwierdzenie w ekspertyzach
47

. Ogółem ok. 90% 

powierzchni opisywanego obszaru można sklasyfikować jako tereny rekreacyjne o walorach wypoczynkowych  

i krajoznawczych. Inwestycje łączące zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru, połączone z aktywnością 

społeczności lokalnych, mogą przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze obsługującym ruch 

turystyczny (gastronomia, agroturystyka, pensjonaty, hotele), rolniczym i rybackim, co z kolei będzie miało 

wpływ na rozwój obszaru jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla przedsiębiorczych mieszkańców jak i dla 

turystów. 

Objęty LSR subregion charakteryzuje korzystna lokalizacja (przygraniczne położenie, obszar Zielonych Płuc 

Polski, położenie przy europejskich szlakach turystycznych krajowych i międzynarodowych
48

. Jednym  

z ważniejszych elementów lokalizacji jest trasa rowerowa Green Velo
49

. Eksponowanym  atutem subregionu 

jest także jego położenie przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. 

                                                           
46

 Opracowania pt.: Badania i analizy środowiska przyrodniczego, waloryzacja lokalnej roślinności, drzew  

i krzewów ... 2013 r., Ocena stanu środowiska naturalnego w kontekście rozwoju sektora rybackiego ... 2014 r. 
47

 Opracowania pt.: Analiza potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego ...  2013 r. 

Badanie stanu i możliwości rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw ... 2014 r. 

Diagnoza stanu i możliwości rozwoju sektora rybackiego na obszarze  ... 2014 r. 
48

Badanie stanu i możliwości rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw ... 2014 r. 
49

 Wschodni Szlak Rowerowy to największy projekt tego typu w Polsce, częściowo już zrealizowany.  

To licząca ok. 2000 km trasa, prowadzi przez 5 województw, zaczynając od Elbląga. Trasa przebiega głównie 

asfaltowymi szosami o niewielkim natężeniu ruchu, a także utwardzonymi drogami leśnymi, wygodnymi do 

podróżowania rowerem obciążonym sakwami. Docelowo ponad 300 kilometrów stanowić będą nowe  

i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, a dodatkowo szlak będzie wiódł przebudowanymi 

nasypami dawnych linii kolejowych. Na całej trasie powstanie 230 Miejsc Obsługi Rowerzystów, 

wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne. Realizacja całego szlaku 

zakończy się w 2016 r. Źródło: http://podroze.onet.pl/ 
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Mocną stroną subregionu jest również rozpoznawalna marka Wielkich Jezior Mazurskich identyfikowana  jako 

miejsce rekreacji i letniego wypoczynku, a także sprzyjające warunki do uprawiania różnych form turystyki 

kwalifikowanej. Występują tu liczne jeziora, których połączenie z lasami tworzy szczególny w skali europejskiej 

krajobraz. Wyjątkowość obszaru potwierdza również fakt występującego tutaj bogactwa pozostałości 

historycznej i kulturowej
50

. Uprawianiu różnych form turystyki kwalifikowanej sprzyja szczególnie organizacja 

Mazurskiego Traktu Rowerowego, wyznaczonego w oparciu o pozostałości po wybudowanych na przełomie 

XIX i XX w. liniach kolejowych (nasypy, wąwozy, wiadukty, mosty itp.)
51

. 

W słabych stronach wskazano przede wszystkim na niedostatecznie rozwinięte główne funkcje subregionu, co 

ma związek ze względnie niskim poziomem rozwoju przedsiębiorczości, sezonowym charakterem wielu 

przedsięwzięć, bezrobociem i jego negatywnymi skutkami, niskim poziomem aktywności ekonomicznej 

mieszkańców
52

.  

Nie bez znaczenia jest również niezadowalający stan infrastruktury technicznej, w tym wodno-kanalizacyjnej, 

dróg lokalnych, sieci komunikacyjnej) i okołoturystycznej (baza sportowo-rekreacyjna, sieć usług, informacja).  

Inną dostrzeżoną słabą stroną jest względnie niski poziom aktywności społecznej, występujące rejony i grupy 

wykluczenia społecznego, starzejące się społeczeństwo
53

.  

Kolejna słaba strona, to brak spójnej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru (brak kompleksowego 

oznakowania szlaków turystycznych, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, bazy noclegowej w okresie 

wakacyjnym, niewłaściwa gospodarka rybacka, niedorozwój infrastruktury bytowej) oraz niewykorzystany 

potencjał w rolnictwie i rybactwie, słabo rozwinięte przetwórstwo (brak lokalnych produktów, generalnie 

niskotowarowy charakter produkcji, małe zróżnicowanie kierunków produkcji, brak inicjatyw na rzecz rozwoju 

odnawialnych źródeł energii i alternatywnych kierunków produkcji w rolnictwie). Zidentyfikowane "niedobory" 

sprawiają, że jest trudno o efektywną promocję obszaru. Sektor tak rolny jak i rybacki, mimo korzystnej 

struktury zasobów (wielkość gospodarstw rolnych od 10,6 ha UR do 21,5 ha UR, znaczna część subregionu 

znajdująca się pod wodami) boryka się z wieloma problemami.  

Oceniając otoczenie zewnętrzne, na które społeczność lokalna nie ma bezpośrednio wpływu, ale które ma 

związek z realizacją założeń LSR, przedstawiciele lokalnej społeczności zidentyfikowali charakterystyczne dla 

subregionu szanse i zagrożenia. 

Analizując szanse należy podkreślić obserwowany napływ środków zewnętrznych na cele rozwojowe, w tym 

wsparcie regionalnej inteligentnej specjalizacji „ekonomia wody”, „drewno i meblarstwo” oraz „żywność 

wysokiej jakości”, realizację w północno-wschodniej Polsce zintegrowanych inwestycji (w ramach polityki 

regionalnej i krajowej), poprawiających dostępność transportową, teleinformatyczną i komunikacyjną regionu. 

Szansą dla subregionu są także obserwowana aktywność podmiotów zewnętrznych na rzecz rozwoju oferty 

turystycznej (międzynarodowa trasa rowerowa, produkty regionalne i lokalne, marka "Mazury cud natury" itp.), 

a także wzrastające zainteresowanie społeczeństwa tak w kraju jak i za granicą turystyką kwalifikowaną 

(produkt lokalny, ekoturystyka, żeglarstwo, wioślarstwo, łowiectwo, kolarstwo, jazda konna, triathlon, 

nurkowanie, sporty motorowodne itp.). 

Jednym z podstawowych zagrożeń dla realizacji prezentowanej strategii jest obserwowana tendencja nasilania 

się procesu depopulacji terenów wiejskich, w tym w północno-wschodniej Polsce i związany z tym odpływ 

migracyjny szczególnie osób młodych i wykształconych, czego skutkiem jest starzenie się społeczeństwa. 

Również słaba pozycja województwa jako regionu atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym znacząco 

utrudnia budowę przejścia granicznego, napływ inwestorów zewnętrznych, co w konsekwencji oddziałuje 

znacząco na złą sytuację budżetową w wielu samorządach lokalnych. Kolejnym zagrożeniem w ocenie 

uczestników warsztatów są niekorzystne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, zagospodarowania 

przestrzennego i ochrony zabytków oraz niejasne i często nowelizowane prawo dotyczące gospodarki 

odpadami, energetyki, a także nadmierna biurokracja i dowolność w interpretacji przepisów, brak nadzoru nad 

gospodarką rybacką zagrażające lokalnej gospodarce i turystyce. Często występujące anomalia pogodowe  

i zmieniające się warunki klimatyczne sprawiają, że m.in. sezon turystyczny staje się mało przewidywalny,  

a produkcja rolnicza jest obarczona znacznym ryzykiem. 
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Analiza potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego ... 2013 r. 
51

 Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego: „Mazurski Trakt Rowerowy”. CDEF, Olsztyn 2007. 
52

Badanie stanu i możliwości rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,  2014 r. 
53

 Źródło: Problemy demograficzne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich, 2014r. 
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Na tle analizy SWOT zostały zidentyfikowane 3 grupy problemów, z jakimi należy się zmierzyć. Pierwsza 

grupa problemów dotyczy jakości życia mieszkańców subregionu i warunków funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych, w tym: 

1.niezadowalający stan infrastruktury publicznej, okołoturystycznej oraz związanej z funkcjonowaniem 

podmiotów gospodarczych, w tym m.in. stan lokalnych dróg utrudniający dostęp mieszkańców do ośrodków 

lokalnych, niedoposażenie w infrastrukturę wod.-kan., występujące w niedoborze w stosunku do rozwijającego 

się ruchu turystycznego urządzenia i wyposażenie szlaków i miejsc o znaczeniu turystycznym; 

2.mimo dużej atrakcyjności środowiska naturalnego niski poziom zainteresowania mieszkańców 

wykorzystaniem OZE i oszczędzaniem energii. Problem ma uzasadnienie m.in. w powracających anomaliach 

pogodowych i zmianach warunków klimatycznych, a także w potrzebie racjonalizacji wykorzystania energii 

przy ogólnym trendzie wzrostu zapotrzebowania; 

Druga grupa problemów koncentruje się wokół kwestii niskiej konkurencyjności lokalnej gospodarki,  

co znajduje potwierdzenie w: 

3.niedostosowaniu lokalnego rynku pracy do potrzeb rozwijających się sektorów i branż lokalnej gospodarki 

oraz małym zróżnicowaniu źródeł dochodów ludności. Taki zapis problemu znajduje uzasadnienie m.in.  

w opracowanej dla subregionu analizie wskazującej, że na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

utrzymuje się względnie wysokie bezrobocie, jest tu słabo rozwinięta przedsiębiorczość oraz istnieje 

przekonanie społeczne o niewykorzystanym potencjale w rolnictwie i rybactwie, m.in. ze względu na słabo 

rozwinięte przetwórstwo; 

4.krótkim sezonie turystycznym, co ma bezpośredni związek z sytuacją na lokalnym rynku pracy i z kondycją 

podmiotów gospodarczych związanych z branżą turystyczną i rolniczą. Problem ma potwierdzenie w zapisach 

analizy SWOT – w słabej stronie wskazującej na brak spójnej koncepcji zagospodarowania turystycznego 

obszaru, a także w zagrożeniu wskazującym na występujące anomalia pogodowe i zmieniający się klimat; 

5.niezadowalającym stanie wykorzystania posiadanych zasobów – legitymizują ten zapis takie fakty, jak: źle 

prowadzona gospodarka rybacka i związany z tym brak właściwej kontroli i rozwiązań ją regulujących, brak 

wykwalifikowanych rybaków, postrzeganie rybactwa jako gałęzi odpowiedzialnej za „rabunkową gospodarkę”  

i brak ryb w jeziorach w sezonie letnim, niski poziom świadomości związanej z rolą i znaczeniem ryby jako 

produktu turystycznego. W ogólnym rozumieniu unikalne walory środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, 

takie jak m.in. atrakcyjny krajobraz charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu, liczne jeziora, których 

połączenie z lasami tworzy szczególny w skali europejskiej krajobraz - powinny stać się podstawą racjonalnego 

gospodarowania; 

Trzecia grupa problemów dotyczy potrzeby zaktywizowania i zintegrowania zasobów społecznych 

wynikającej z: 

6.marginalizacji obszaru - za źródła marginalizacji są postrzegane niekorzystne tendencje demograficzne, 

niedostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, mało zróżnicowany, sezonowy rynek pracy, liczne 

grupy defaworyzowane; 

7. niskiej jakości potencjału ludzkiego oraz niezadowalającej poziom aktywności organizacji pozarządowych - 

generalnie organizacje deklarują swoje ograniczenia i bariery związane z: dostępnością środków na działalność, 

pozyskiwaniem grantów, czy funduszy. Swoje niepowodzenia NGO najczęściej utożsamiają z brakiem 

skuteczności w pozyskiwaniu środków, podobnie jak sukcesy – z umiejętnym ich pozyskaniem. Bez środków 

na działalność trudno wyobrazić sobie dobrą organizację, ale zatracanie istoty związanej z deklarowanymi w 

statutach celami na rzecz sensu działalności związanego z pozyskiwaniem funduszy należy postrzegać jako 

poważne zagrożenie dla całego ruchu pozarządowego. W szczególności organizacje pozarządowe winny 

zwracać uwagę na poprawę własnych umiejętności w zakresie poszukiwania wsparcia wśród sektora 

rynkowego. 

 

Tabela 4.1. Lista zidentyfikowanych problemów i możliwości przeciwdziałania im 

Lp. Problemy 
Możliwy sposób przeciwdziałania 

(zapobiegania i rozwiązywania) 

1. 

Niezadowalający stan infrastruktury 

publicznej, okołoturystycznej oraz związanej  

z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych 

Poprawa stanu infrastruktury publicznej, 

turystycznej i społecznej 
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2. 
Niski poziom zainteresowania mieszkańców 

wykorzystaniem OZE i oszczędzaniem energii 

Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania 

energii 

3. 

Niedostosowanie lokalnego rynku pracy do 

potrzeb rozwijających się sektorów i branż 

lokalnej gospodarki oraz małe zróżnicowanie 

źródeł dochodów ludności  

Poprawa stanu rozwoju  lokalnej 

przedsiębiorczości 

4. Krótki sezon turystyczny  
Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie 

dochodów z turystyki 

5. 
Niezadowalający stan wykorzystania 

posiadanych zasobów 

Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych 

zasobów subregionu 

6. Marginalizacja obszaru 
Poprawa poziomu aktywności społecznej 

mieszkańców subregionu 

7. 

Niska jakość potencjału ludzkiego oraz 

niezadowalający poziom aktywności 

organizacji pozarządowych  

Poprawa stanu potencjału ludzkiego  

i profesjonalizacji działania organizacji 

pozarządowych. 

 

Rozdział V. Cele i wskaźniki 

1. Specyfikacja i opis celów ogólnych, przypisanych im celów szczegółowych  

i przedsięwzięć oraz uzasadnienie ich sformułowania w oparciu o konsultacje społeczne  

i powiązanie z analizą SWOT i diagnozą obszaru 

W trakcie prowadzonych konsultacji
54

 skoncentrowano uwagę na 3 głównych obszarach, którym nadano rangę 

celów ogólnych. Są to: 

1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

2. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy 

3. Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu 

W ramach celu ogólnego 1., w oparciu o zidentyfikowane na podstawie diagnozy i analizy SWOT problemy
55

, 

zdefiniowano 2 cele szczegółowe: 

1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej 

1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 

Analizując przedstawione w rozdz. IV problemy, należy zauważyć, że podstawową aktywnością społeczności lokalnej jest 

jej udział w rynku pracy. Objęte strategią gminy to obszar o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia. Biorąc pod uwagę 

liczbę oraz strukturę funkcjonujących na tym terenie podmiotów gospodarczych można stwierdzić, że jest to subregion 

relatywnie słabo rozwinięty gospodarczo. Mając na względzie zebrane podczas konsultacji społecznych opinie i w oparciu 

o dane wtórne, w ramach celu ogólnego 2. przyjęto realizację następujących celów szczegółowych: 

2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki 

2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu 

Cel ogólny 3. uwzględnia fakt, że na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" 

występuje niezadowalający poziom aktywności społecznej w środowisku wiejskim. Omawiany stan ma swoje 

przyczyny głównie w procesie zmian, które nastąpiły w ostatnich latach we wzajemnych relacjach 

mieszkańców. Jest obserwowany zanik więzi sąsiedzkich, zanikają różne istniejące wcześniej formy życia 

zbiorowego i w konsekwencji spadek poziomu zaufania społecznego tak do innych mieszkańców, grup 

społecznych, jak i lokalnej władzy. Omawiana sytuacja nie dotyczy wyłącznie mieszkańców obszaru WJM, jest 

ona jednym z ważnych problemów współczesnej polskiej wsi. W związku z tym należy poszukiwać możliwości 

pobudzania aktywności i wspierania inicjatyw społecznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczną część 

omawianego subregionu zajmują obszary popegeerowskie, a zamieszkałą tu ludność cechuje bierność 

zawodowa i przeważają postawy roszczeniowe. Relatywnie wysokie bezrobocie sprzyja migracjom (głównie 

                                                           
54 przy formułowaniu celów grupa robocza d.s. LSR wykorzystała materiały zebrane na spotkaniach, które miały miejsce we wszystkich 

gminach subregionu. 
55 patrz tab. 4.1. 
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młodzieży) do innych regionów. Mając na względzie prezentowane powyżej kwestie oraz zidentyfikowane 

problemy
56

 cel ogólny 3. będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe: 

3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu 

3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji pozarządowych 

Uzasadnienie sformułowania celów w oparciu o konsultacje społeczne oraz powiązanie z analizą SWOT i 

diagnozą obszaru przedstawiono w tabeli 5.1.

                                                           
56 patrz tab. 4.1. 
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Tabela 5.1. Uzasadnienie sformułowania celów w oparciu o konsultacje społeczne oraz powiązanie z analizą SWOT i diagnozą obszaru 

 

CEL OGÓLNY 1 

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA  

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Cele szczegółowe PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Uzasadnienie sformułowania w oparciu o konsultacje 

społeczne
57

, powiązania z analizą SWOT 

i diagnozą obszaru 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.1. 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

publicznej, 

turystycznej  

 i społecznej 

Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne obszaru 

WJM 

 

1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury
58

 rekreacyjno-turystycznej 

 

 

1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości 

 

 

1.1.4. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów 

turystycznych 

SWOT (S3, S4, S5; W1, W2; O2, T2), problem  nr 1,  

diagnoza str. 20, 32-33 

 

SWOT (S3, S4; W2, W4; O1, O4; T1), problem nr 1,  

diagnoza str. 21, 33-35 

 

SWOT (S4; W2, W4; O4; T2), problem nr 1,  

diagnoza str. 21, 32-33 

 

SWOT (S3, S4, S5; W4; O4; T2), problem nr 1, diagnoza str. 

32-33 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

1.2. 

Poprawa 

wykorzystania OZE  

i oszczędzania 

energii 

1.2.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką 

 

 

1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów 

gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego 

SWOT (S1; W2, W5;O3, O5; T4), problem nr 2,  

diagnoza str. 21-22, 

 

SWOT (S4; W2, W5; O3; T4 ), problem nr 2,  

diagnoza str. 21, 30 

 

 

 

 

 

 

 
CEL OGÓLNY 2 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI I LICZBY ATRAKCYJNYCH MIEJSC PRACY  

                                                           
57 efektem konsultacji społecznych są zdefiniowane problemy, które zostały przedstawione w rozdz. IV, w tym w tab. 4.1. 
58 pod pojęciem infrastruktury punktowej należy rozumieć wyodrębnione przestrzennie obiekty służące stacjonarnej obsłudze potrzeb rekreacyjno-turystycznych mieszkańców i przyjezdnych (ogólnodostępne 

urządzone place i miejsca). 
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Cele szczegółowe PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Uzasadnienie sformułowania  

w oparciu o konsultacje społeczne, powiązania z analizą 

SWOT i diagnozą obszaru 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

2.1. 

Poprawa stanu  

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

2.1.1. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów gospodarczych 

rozpoczynających lub  prowadzących aktywność związaną ze specyfiką obszaru 

 

2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, szczególnie wśród osób młodych i grup 

defaworyzowanych 

 

2.1.3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację 

 

 

2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług 

 

 

2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy 

konkurencyjności lokalnej gospodarki  

SWOT (S2, S3, S5; W1, W3, W5; O1, O4; T2); problem nr 3; 

diagnoza str. 24-27 

 

SWOT (S2, S3; W3; O1; T1); problem nr 3;  

diagnoza str. 22-24, 27-29 

 

SWOT (S2; W1, W3; O3, O4; T2), problem nr 3; diagnoza 

str. 32-33, 36-37 

 

SWOT (S4, S5; W2, W4; O3, O4, T2, T3), problem. nr 3; 

diagnoza str. 33-37 

 

SWOT (S3, S4; W1, W3, W5; O2; T1, T2); problem  nr 3; 

diagnoza str. 24-29 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

2.2. 

Przedłużenie sezonu 

turystycznego  

i zwiększenie 

dochodów z turystyki 

2.2.1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwijania oferty 

turystycznej 

 

2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych 

pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe 

przedsięwzięcia 

 

2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu 

turystycznego  

SWOT (S3, S4; W1, W3, W4; O2, O3, O4; T2); problem  

 nr 4; diagnoza str.32-34. 

 

SWOT (S1, S4; W1, W2, W4; O1, O2, O3, O4; T2);  

problem nr 4; diagnoza str.32-34 

 

 

SWOT (S5; W3; O4; T1); problem nr 4;  

diagnoza str. 32-34 

CEL SZCZEGÓŁOWY 

2.3. 

Poprawa poziomu 

wykorzystania 

unikalnych zasobów 

subregionu 

2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, 

ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp. 

 

2.3.2. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk 

związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych 

 

2.3.3. Modernizowanie obiektów i miejsc mających wartość użytkową 

SWOT (S1; W4; O4; T1 ); problem nr 5; diagnoza str. 21 

 

SWOT (S1, S3, S4; W1, W3, W4, W5; O2; O3; O4; T1, T3); 

problem  nr 5; diagnoza str. 20, 35-36 

 

SWOT (S1; W3, W4; O1; T3); problem nr 5,  

diagnoza str. 21 

 

 

CEL OGÓLNY 3 

ZAKTYWIZOWANIE I ZINTEGROWANIE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH SUBREGIONU 

Cele szczegółowe PRZEDSIĘWZIĘCIA Uzasadnienie sformułowania  
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w oparciu o konsultacje społeczne, powiązania z analizą SWOT i 

diagnozą obszaru 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. 

Poprawa poziomu 

aktywności społecznej 

mieszkańców 

subregionu 

3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do 

grup defaworyzowanych 

 

3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem  

i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji 

SWOT ( S3; W3; O1; T1), problem nr 6,  

diagnoza str. 22, 30-32 

 

SWOT ( S3, S4; W3; O1, O4; T1), problem nr 6,  

diagnoza str. 20, 30-32 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2. 

Poprawa stanu 

potencjału ludzkiego i 

profesjonalizacji 

działania organizacji 

pozarządowych  

3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny 

subregionu  

 

3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do 

informacji 

 

SWOT (S2, S4, W3; O3; T1), problem nr 7;  

diagnoza str. 22-23, 28-29 

 

SWOT (S2, S4; W1; O1, O3; T1, T3), problem nr 7;  

diagnoza str. 31-32 
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2. Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest 

finansowanie LSR 

 

W przypadku PROW 2014-2020, cele dotyczące realizacji LSR zostały określone w Priorytecie 6. 

Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich. W ramach głównego celu szczegółowego 6B
59

 wspierane będą operacje mające na celu:  

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie 

partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój 

przedsiębiorczości, 3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym 

producentom, 4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników  

i osób długotrwale pozostających bez pracy, 5) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, 6) rozwój produktów lokalnych, 7) rozwój rynków zbytu, 

z wyłączeniem targowisk, 8) zachowanie dziedzictwa lokalnego, 9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej 

spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego
60

. Przyjęte w LSR cele ogólne i szczegółowe wpisują 

się we wszystkie ww. zakresy realizacji celu szczegółowego 6B PROW 2014-2020, co przedstawiono w tabeli 

5.2. 

W przypadkach naszej LSR, która może być realizowana z więcej niż jednego programu operacyjnego
61

  

PO RYBY 2014–2020 uzupełnia działania PROW 2014-2020. W ramach PO RYBY 2014–2020 przez 

podejście RLKS jest realizowany cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie mobilności pracowników
62

. 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, c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich 

i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, d) propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, e) powierzenie 

społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami 

rybołówstwa i działalnością morską
63

. Powiązanie celów LSR z celami PO RYBY 2014–2020, w ramach 

którego jest planowane finansowanie LSR przedstawiono w tabeli 5.2. 

 

3. Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania 

Niniejsza LSR to strategia dwufunduszowa, która będzie współfinansowana ze środków EFRROW oraz EFMR, 

co zostało określone w PROW i PO RiM. EFRROW realizuje podejście RLKS przede wszystkim w ramach 

celu szczegółowego PROW 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Ponadto EFRROW 

wspiera podejście RLKS w następujących celach szczegółowych: 3A – poprawa konkurencyjności głównych 

producentów w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy zapewnienia 

jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 

grupy i organizacje producentów i organizacje międzybranżowe. W ramach podejścia Leader wspierane będą 

operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie utworzenia krótkich łańcuchów dostaw 

i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych. Z kolei cel 6A - ułatwianie różnicowania 

działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy, w ramach podejścia Leader 

realizuje operacje w zakresie przedsiębiorczości, a także inwestycje w infrastrukturę do świadczenia usług dla 

ludności (techniczną, w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego). 

Kolejny cel 6C - zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach 

wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. W ramach podejścia Leader 

                                                           
59 do tego celu została przypisana całość budżetu EFRROW przeznaczonego na RLKS (tj. na działanie LEADER). 
60 www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020. 
61 w niniejszej LSR z PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014–2020. 
62 szczegółowa komplementarność tego celu z celami PROW 2014-2020 została wytyczona w LSR w innym miejscu. 
63 www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020. 
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wspierane będą operacje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc 

pracy, czy udostępniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. 

W przypadku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 wspierane będą operacje z zakresu 

wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy, czy udostępniania zasobów 

kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich. EFMR będzie realizować RLKS w ramach 

priorytetu Unii 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
64

. Punktem odniesienia dla realizacji tegoż 

programu jest sektor rybactwa (beneficjent rybak, hodowca ryb, organizacja rybacka). I tak w zakresie celu 

tematycznego 3 – Wzmocnienie konkurencyjności MŚP sektora rybołówstwa i akwakultury, wsparcie obejmuje 

szeroko pojęty rozwój i modernizację gospodarstw sektora akwakultury PO RYBY 2014–2020 oraz  

w ograniczonym zakresie m.in. firm przetwórstwa ryb z sektora MŚP
65

. Podobnie, w zakresie celu 

tematycznego 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w ramach PO 

RYBY 2014–2020 mogą być realizowane inwestycje w akwakulturze i rybołówstwie w zakresie zwiększania 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
66

. Nieco odmienne, co do zasady, są kryteria 

komplementarności  

w zakresie celu tematycznego 6 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami. W tym przypadku operacje mogą dotyczyć wpływu działalności rybackiej na 

środowisko. Dlatego, komplementarnie mogą być uzupełniane działaniami z innych funduszy EFSI, w tym 

PROW 2014-2020 dotyczącymi ochrony środowiska i mającymi wpływ na działalność rybacką. 

Zestawienie celów głównych i szczegółowych LSR ze źródłami ich finansowania, a także ze wskazaniem ich 

zgodności z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR  przedstawiono w tabeli 

5.2. 

 

Tabela 5.2. Zestawienie celów głównych i szczegółowych LSR ze wskazaniem źródeł wsparcia  

i spójności z celami PROW 2014-2020 i PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020, w ramach RLKS 

Źródła finansowania LSR 
EFRROW EFMR 

6B 3A 6A 6C 4a 4b 

Programy finansowania LSR PROW 2014-2020 PO RiM 

Cele ogólne i cele szczegółowe LSR: 

Cel ogólny 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców  

i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych 
      

1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej  

i społecznej 

6B 

(9,10) 
   8d  

1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 6B (5)    8c  

Cel ogólny 2. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki  

i liczby atrakcyjnych miejsc pracy 
      

2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
6B 

(2,6,7) 
X X  

8 

a,c 
X 

2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie 

dochodów z turystyki 

6B 

(4) 
X X  

8a,

c 
X 

2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów 

subregionu 

6B 

(3,5,8) 
 X  

8a,

c 
 

Cel ogólny 3. Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów 

społecznych subregionu 
      

3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców 

subregionu 

6B 

(1,3,4) 
X X  8c  

3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji 

działania organizacji pozarządowych 

6B 

(1) 
  X 8d  

                                                           
64 zgodnie z art. 6 pkt. 4 rozporządzenia EFMR „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następującego celu 

szczegółowego: promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej” 
65

 jest to wsparcie komplementarne w stosunku do PROW 2014-2020, które wspiera inwestycje na rzecz podnoszenia konkurencyjności 

rolnictwa (EFRROW). 
66

 wsparcie to jest komplementarne w stosunku do PROW, które finansować może inwestycje na rzecz wspierania przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną, ale w zakresie innych sektorów gospodarki w tym rolnictwa (EFRROW). 



49 
 

 

4. Przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS, a także wskazanie sposobu ich 

realizacji wraz z uzasadnieniem 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), to termin używany przez Komisję Europejską do 

opisywania podejścia zmieniającego tradycyjną, „odgórną” politykę rozwoju. Poprzez RLKS społeczność 

lokalna, w ramach partnerstwa lokalnego, realizuje wyznaczone w LSR cele, które odpowiadają celom RLKS, 

takim jak: szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, terytorialność, łączenie różnych 

dziedzin gospodarki i współpraca różnych grup interesu, partnerstwo podmiotów z sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego, innowacyjność w skali lokalnej, decentralizacja zarządzania i finansowania, 

sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk)
67

. W tym kontekście  

w ramach RLKS będą realizowane następujące przedsięwzięcia, wpisane w 3 cele ogólne i 7 celów 

szczegółowych: 

1.1.1. Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne obszaru WJM 

1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości 

1.1.4. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych 

1.2.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką 

1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych 

 i oświetlenia publicznego 

2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub 

prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru  

2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, w szczególności wśród osób młodych i grup defaworyzowanych 

2.1.3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących  kooperację 

2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług 

2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych  na rzecz poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki 

2.2.1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej 

2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod 

marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia 

2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu turystycznego  

2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem  lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb 

pamięci, tradycji itp. 

2.3.2. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem 

zasobów naturalnych 

2.3.3. Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową 

3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych 

3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form 

wypoczynku i rekreacji 

3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu 

3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne obszaru 

WJM - to odpowiedź na zdiagnozowane braki w infrastrukturze turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Ze 

względu na duże koszty realizacji tych operacji, będą to projekty inwestycyjne, zaplanowane w uzgodnieniu  

z wszystkimi trzema sektorami życia społeczno-gospodarczego, a realizowane głównie przez sektor publiczny. 

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane takie operacje, jak: 

a)  budowa i modernizacja dróg rowerowych, 

b) organizacja szlaków turystycznych (w tym. m.in.: tras pieszych, szlaków kajakowych, ścieżek 

edukacyjnych itp.), 

c) budowa ciągów pieszo-rowerowych, 

d) budowa/ urządzanie miejsc parkingowych przy szlakach turystycznych, 

e) budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych. 

                                                           
67 http://kws.org.pl/_files/files_documents/PRZEDSIEWZIECIA_opis%20do%20konsultacji.pdf 

http://mrirw.pl 
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Należy zauważyć, że realizowane w ramach przedsięwzięcia działania, mimo że głównie będą realizowane 

przez samorządy lokalne, to pośrednio wspierają sektor gospodarczy. Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy 

inwestycje w infrastrukturę publiczną są nieodzownym elementem dla pobudzenia rozwoju społeczno-

gospodarczego, co z kolei ściśle jest powiązane z przyjętym w LSR celem ogólnym nr 1. 

Przedsięwzięcie 1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej będzie 

realizowane poprzez takie działania, jak: 

a) wykonanie punktów widokowych, tablic informacyjnych (z mapami), miejsc odpoczynku na szlakach 

turystycznych, 

b) budowę i rozbudowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych, boisk, placów zabaw, 

c) wykonanie siłowni zewnętrznych / ścieżek zdrowia, 

d) budowa pomostów i kładek, 

e) zagospodarowania brzegów jezior i rzek dla potrzeb rekreacji i turystyki (plaże, miejsca postojowe  

i biwakowe), 

f) budowę placów i miejsc parkingowych przy szlakach turystycznych 

 

Ww. działania, w trakcie prac nad strategią, były artykułowane głównie przez sektor publiczny (znalazły się one 

w kartach projektów zgłaszanych przez samorządy). Mają one do spełnienia ważną rolę związaną z poprawą 

warunków życia mieszkańców, jak i atrakcyjności turystycznej obszaru. 

Przedsięwzięcie 1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości jest 

skoncentrowane na działaniach sprzyjających rewitalizacji wsi i jej odnowie. Podejmowane działania obejmują: 

a) urządzenie centrów wsi (chodniki, place, ogrodzenia, utwardzenie terenu, tereny zielone itp.), 

b) wyposażenie i remont remiz strażackich oraz domów kultury i świetlic, 

c) budowę amfiteatrów, wiat grillowych, świetlic itp., 

d) adaptację różnych obiektów na cele publiczne, 

e) rewitalizację obiektów małej architektury, pomników, parków, miejsc o znaczeniu społecznym, 

historycznym itp. 

Głównymi inspiratorami tego typu działań, w  trakcie prac nad strategią, byli przedstawiciele sektora 

społecznego, natomiast ich realizacja leży zarówno w gestii organizacji pozarządowych, jak i samorządów 

lokalnych. 

Przedsięwzięcie 1.1.4. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras 

turystycznych wynika z potrzeby poprawy dostępności komunikacyjnej
68

 obszaru, uczynienia go bardziej 

przyjaznym tak dla turystów, jak i mieszkańców. Podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia działania to: 

a) opracowanie koncepcji jednorodnego systemu znakowania szlaków i obiektów, 

b) oznakowanie szlaków turystycznych (dróg rowerowych, szlaków kajakowych i pieszych), 

c) oznakowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

charakterystycznych dla subregionu miejsc. 

To przedsięwzięcie wymaga zaangażowania ze strony funkcjonujących na tym terenie organizacji 

turystycznych, które były pomysłodawcami działań mających aprobatę wśród osób pracujących nad LSR. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką - w tym obszarze 

zostaną wypracowane metody oraz narzędzia wspierające rozwój kreatywnych rozwiązań na rzecz wzrostu 

zainteresowania mieszkańców energetyką prosumencką. Podmioty realizujące operacje w tym zakresie będą 

pośrednio promowały subregion jako miejsce o przyjaznym środowisku. Wskazane i zaaprobowane do 

realizacji działania będą dotyczyły takich kwestii, jak: 

a) organizacja wystaw, seminariów, szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących energetyki 

prosumenckiej, 

b) organizacja kampanii promujących rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii, 

c) sporządzenie opracowań i analiz dotyczących możliwości wykorzystania OZE, 

d) urządzenie ekspozycji propagującej wykorzystanie OZE. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, 

publicznych i oświetlenia publicznego wiąże się z potrzebą oszczędzania energii, co może zapewnić realizacja 

takich działań, jak: 

a) termomodernizacja obiektów oraz wymiana sieci grzewczych itp., 

                                                           
68 właściwe oznakowanie znacząco ułatwi przemieszczanie się, głównie turystów i uczyni teren bardziej atrakcyjnym dla zwiedzających. 
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b) oświetlenie miejsc publicznych z wykorzystaniem fotowoltaiki, 

c) organizacja systemów zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem OZE, 

d) wyposażenie obiektów publicznych i gospodarczych w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła 

energii. 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających 

lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru wymaga realizacji takich działań, jak: 

a) organizacja i wyposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego (łodzie, kajaki, rowery, sprzęt do 

nurkowania itp.), 

b) organizacja i wyposażenie miejsc campingowych i biwakowych, portów, 

c) zakup i wyposażenie mobilnych punktów sprzedaży bezpośredniej, 

d) budowa obiektów związanych z obsługą sektora rybackiego (mała architektura, przystanie itp.), 

e) innowacyjne rozwiązania o charakterze gospodarczym związane z sektorem rybackim (produkcja karmy 

dla ryb itp.), 

f) modernizacji bazy gospodarstw agroturystycznych 

g) budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego (mała 

gastronomia, działalność wytwórcza, wyposażenie pensjonatów, wytwarzanie produktów lokalnych  

i tradycyjnych), 

h) budowa i wyposażenie stawów rybnych i łowisk, 

i) budowa obiektów towarzyszących związanych z gospodarką rybacką (rybaczówki, wędzarnie, 

patroszarnie ryb, chłodnie itp.), 

j) budowa i organizacja bazy produkcyjnej narybku, 

k) wsparcie inwestycji związanych z organizacją usług na rzecz lokalnej społeczności, 

l) wsparcie inicjatyw gospodarczych związanych z podejmowaniem produkcji, przetwórstwa i usług przez 

rybaków, 

m) wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem produktów rolnych i leśnych (w tym ekologicznych). 

Tak obecni, jak i przyszli przedsiębiorcy, powinni poprzez realizację tych działań przyczyniać się do 

rozwiązywania problemów społecznych. Preferowane działania sprzyjają dywersyfikacji źródeł dochodu  

i wpisują się w realizację koncepcji zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Przedsięwzięcie 2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, w szczególności wśród osób młodych  

i grup defaworyzowanych - działania w ramach przedsięwzięcia mają pomagać osobom, które szukają 

oryginalnych, rozwiązań związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Pomoc przedsiębiorcom  

w rozwinięciu ich projektów oraz wypracowaniu trwałego biznesu jest szczególnie ważna. Do programu będzie 

można zgłaszać projekty w początkowej fazie rozwoju, których celem jest stworzenie biznesu będącego 

rozwiązaniem ważnego problemu społecznego. Zainteresowane osoby otrzymają wsparcie zarówno finansowe, 

jak i merytoryczne. Potencjalni jak i prowadzący własną działalność przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć  

w programie szkoleniowym, w ramach którego otrzymają niezbędną wiedzę. Wytypowane do realizacji 

działania, to: 

a) prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych promujących zachowania przedsiębiorcze wśród młodzieży  

(w tym m.in. spotkania z pracodawcami, staże itp.), 

b) wsparcie lokalnych akcji promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

c) wsparcie inicjatyw propagujących innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze, 

d) organizacja szkoleń i kursów dotyczących popularyzowania idei ekoturystyki i tworzenia zielonych 

miejsc pracy, 

e) uczestnictwo i realizacja wydarzeń promujących sektor gospodarczy obszaru objętego LSR, 

f) organizacja wyjazdów studyjnych, szkoleń i kursów promujących innowacyjne rozwiązania o znaczeniu 

gospodarczym. 

 

Przedsięwzięcie 2.1.3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację - 

podmioty realizujące operacje w tym zakresie zasługują na wsparcie ze względu na rolę i znaczenie współpracy 

w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zaplanowane działania dotyczą: 

a) wsparcia modernizacyjnego zespołowych inicjatyw gospodarczych rolników, 

b) wsparcia modernizacyjnego zespołowych inicjatyw gospodarczych rybaków, 

c) wsparcia organizacji i wyposażenia klastra usług turystycznych, 

d) wsparcia organizacji i wyposażenie sieci przetwórstwa i dystrybucji lokalnych produktów, w tym 

ekologicznej żywności, 
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e) adaptacji obiektów na cele funkcjonowania „inkubatorów kuchennych” i „inkubatorów przetwórstwa” 

oraz ich wyposażenie, 

f) wyposażenia w sprzęt, maszyny i urządzenia spółdzielni socjalnych, 

g) wsparcia organizacji i wyposażenia wsi tematycznych. 

 

Przedsięwzięcie 2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług będzie się opierało na wspieraniu takich 

działań, jak: 

a) organizacja i wyposażenie ośrodków promujących innowacyjne technologie, 

b) wsparcie procesu wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, 

c) opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji produktów lokalnych, 

d) stworzenie platformy internetowej sprzedaży lokalnych produktów, 

e) opracowanie programów promocji lokalnych produktów turystycznych, kuchni regionalnej, atrakcji 

turystycznych i wydarzeń kulturalnych, 

f) wsparcie udziału w targach, 

g) wsparcie organizacji wydarzeń promocyjno-edukacyjnych i jarmarków, 

h) stworzenie bazy danych o producentach produktów lokalnych i usługodawcach, 

i) stworzenie i zastosowane innowacyjnych narzędzi do promocji zasobów turystycznych  

(w tym aplikacji mobilnych, w szczególności o tematyce rybackiej), 

j) wsparcie projektów sieciowych o zasięgu krajowym i zagranicznym promujących zasoby turystyczne  

i gospodarcze subregionu, 

k) promocja lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego 

 

Przedsięwzięcie 2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności 

lokalnej gospodarki jest ściśle związane z obsługą beneficjentów, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia 

działalności gospodarczej lub jej rozwoju. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy działania będą 

wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Proponowane rozwiązania mają służyć przede 

wszystkim osiągnięciu efektu zatrudnienia i są ukierunkowane także na nabywanie przez beneficjentów nowych 

umiejętności. Podejmowane działania dotyczą zarówno indywidualnego coachingu jak i współdziałania między 

LGD, a przyszłymi przedsiębiorcami. Narzędziem przedsięwzięcia będą takie działania, jak: 

a) organizacja i wyposażenie w sprzęt bazy szkoleniowej, 

b) wsparcie utworzenia lokalnych punktów obsługi biznesu (dot. pozyskiwania środków, tworzenia 

biznesplanów itp.), 

c) organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki, 

d) przeprowadzenie badań i analiz dotyczących jakości życia oraz uwarunkowań rozwoju społeczno-

gospodarczego na obszarze objętym LSR, 

e) wsparcie poradnictwa zawodowego i doradztwa prawnego. 

 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej 

będzie realizowane przez działania informacyjno-promocyjne przy współpracy partnerów zewnętrznych 

posiadających niezbędne kompetencje w tym zakresie. Funkcjonalność działań będzie związana z dostarczanie 

informacji jak również możliwościami związanymi z promowaniem firm, bezpłatnym umieszczaniem reklam 

itp. Podejmowane działania będą dotyczyły szeroko rozumianej promocji i marketingu, mającymi na celu 

zwiększenie rozpoznawalności marki turystycznej subregionu wśród potencjalnych klientów i partnerów. 

Działania realizowane w tym zakresie przyniosą również efekty widoczne w umowach i kontraktach, a będą one 

obejmować: 

a) opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi informacyjnych rezerwacji bazy noclegowej, 

b) promocję Mazurskich Traktów, w tym stworzenie strony internetowej, stworzenie bazy informacji 

turystycznej, utworzenie punktów informacji turystycznej w wybranych świetlicach wiejskich, wydanie 

albumów, folderów, ulotek promujących obszar Wielkich Jezior Mazurskich (miejsca atrakcyjnie 

turystycznie, imprezy cykliczne), 

c) stworzenie aplikacji - przewodnika na urządzenia mobilne, 

d) utworzenie elektronicznych punków informacji publicznej w sołectwach (kiosk internetowy, telebim 

itp.), 

e) zorganizowanie konkursów np. na najbardziej zadbaną posesję i obejście gospodarcze, dziedzictwo 

kulinarne, pamiątkę regionalną i inne. 

 



53 
 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów 

turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia Wprowadzenie produktu 

markowego „Mazurskie Trakty” stanowiło w poprzednim okresie programowania ważne rozwiązanie 

innowacyjne, wykorzystujące lokalne zasoby oraz rozwój produkcji i usług
69

. Udało się wówczas wyznaczyć 

poszczególne trakty. Kolejny etapem rozwoju "traktów" jest: 

a) utworzenie punktów informacji turystycznej, 

b) zorganizowanie imprez i rajdów na Mazurskich Traktach, 

c) zorganizowanie cyklicznych imprez integracyjnych i obrzędów ludowych (biesiady, plenery, dożynki), 

d) zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (zawody wędkarskie, spływy kajakowe, rajdy piesze  

i rowerowe, sporty ekstremalne), 

e) utworzenie zintegrowanej sieci wypożyczalni sprzętu sportowego, 

f) budowa i rozbudowa obiektów związanych z poszerzeniem oferty turystycznej "Mazurskich Traktów" 

("Bazy Sportów Wodnych", Mini Eko-Marin", sezonowego parku wodnego itp.). 

 

Przedsięwzięcie 2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu turystycznego jest 

ważne ze względu na fakt, że dostrzegana jest potrzeba rozwoju usług turystycznych, a wraz z tym istnieje 

konieczność podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób związanych z obsługą ruchu turystycznego.  Z tego 

też względu uznano za ważne podjęcie takich działań, jak: 

a) zorganizowanie szkoleń i kursów dla przewodników po terenie i pracowników punktów informacji 

turystycznej, 

b) zorganizowanie szkoleń nt. pozyskiwania funduszy na działalność turystyczną, 

c) zorganizowanie kursów, szkoleń i innych inicjatyw dotyczących zarządzania w branży turystycznej, 

d) zorganizowanie szkoleń w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. 

 

Przedsięwzięcie 2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, 

muzeów, izb pamięci, tradycji itp. - mając na względzie bogatą historię obszaru, a także jego unikalne zasoby 

uczestnicy prac nad strategią uznali za ważne udzielenie wsparcia inicjatywom związanym z zachowaniem 

dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz promowania popularyzowania lokalnych zasobów. Z tych 

też względów należy wspierać działania dotyczące: 

a) wsparcia realizacji projektu akwariów z lokalną fauną i florą, 

b) organizowania centrum edukacyjnego mającego na celu promocję i kultywowanie lokalnych 

zwyczajów, regionalnej kuchni itp., 

c) zakupu eksponatów i materiałów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub 

tradycyjnych zawodów, 

d) modernizacji obiektów i wyposażenie izby pamięci. 

 

Przedsięwzięcie 2.3.2. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych  

z wykorzystaniem zasobów naturalnych - mając na względzie zachowanie bioróżnorodności obszaru  

i zrównoważony jego rozwój jest ważne zbudowanie potencjału umożliwiającego wspieranie działań 

sprzyjających m.in.: 

a) organizacji szkoły pod żaglami z nauką j. obcych, 

b) opracowaniu katalogu inicjatyw gospodarczych oraz systemu ofert wolnych miejsc pracy na stronie 

LGD, 

c) organizacji wizyt studyjnych do regionów w kraju i za granicą o podobnym charakterze, w których 

turystyka w tym rybacka lub wędkarska stanowi główne źródło dochodu, 

d) publikowaniu i wydaniu materiałów promujących walory turystyczne regionu tj. foldery, strony 

internetowe, filmy, informatory, przewodniki, mapy promujące subregion, 

e) wykonaniu badań i analiz dotyczących ruchu turystycznego, trendów w turystyce itp., 

f) monitoringowi jakości środowiska. 

 

Przedsięwzięcie 2.3.3. Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową jest przykładem 

troski osób biorących udział w pracach nad strategią o zachowanie, przywrócenie, a także zrewitalizowanie 

obiektów i miejsc mogących służyć celom społecznym. Uznano, że należy preferować projekty sieciowe, 

                                                           
69 patrz: Lokalna strategia rozwoju Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 

(lGD9) na lata 2009-2015. 
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aktywizujące mieszkańców obejmujące cały obszar i wykorzystujące nowe środki komunikacji i promocji.  

Z tych też względów, jako zasadne uznano wdrożenie następujących działań: 

a) poddanie rewitalizacji parków, cmentarzy, miejsc pamięci, 

b) budowa, przebudowa, remontu lub wyposażenia budynków i budowli pełniących funkcje społeczno-

kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, 

c) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla subregionu lub tradycji budownictwa 

wiejskiego 

i ich adaptacji na cele publiczne, 

d) modernizacja i wyposażenie ośrodków kultury, świetlic i innych obiektów. 

 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup 

defaworyzowanych służy realizacji operacji własnych, kierowanych szczególnie do osób i grup 

defaworyzowanych, a związanych z integracją różnych lokalnych środowisk. Przedsięwzięcie jest związane  

z realizacją takich działań, jak: 

a) organizacja festynów i spotkań tematycznych dot. integracji społecznej grup defaworyzowanych, 

b) wsparcie działalności wolontariatu, 

c) wsparcie wiejskich zespołów sportowych, teatralnych, orkiestr itp., 

d) organizacji konkursów dotyczących inicjatyw społecznych itp., 

e) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących podniesieniu aktywności społecznej  

i gospodarczej mieszkańców 

f) obozy i szkolenia żeglarskie dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin dysfunkcyjnych 

g) projekty integrujące młodzież z osobami starszymi 

h) organizacja warsztatów i plenerów artystycznych, 

i) organizacja wyjazdów integracyjno-edukacyjnych, w tym związanych z historią i walorami 

przyrodniczymi obszaru, 

j) wspieranie inicjatyw edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych „od przedszkola do 

seniora” (np. zajęcia komputerowe, nauka gotowania tradycyjnych potraw, pieczenie chleba), 

k) prowadzenie kampanii o tematyce ekonomii społecznej. 

 

Przedsięwzięcie 3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych 

form wypoczynku i rekreacji - kampania na rzecz oddolnych inicjatyw wydaje się niezbędna, o czym świadczy 

zdiagnozowany brak inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne i propagujących aktywny styl życia. 

Wsparcia wymagają działania obejmujące: 

a) organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

b) organizację wycieczek i imprez krajoznawczych, 

c) organizację gier terenowych, 

d) organizację kursów, szkoleń i warsztatów promujących aktywny wypoczynek, 

e) organizację regat, rajdów i zawodów konnych i rajdów rowerowych, spływów kajakowych, 

f) organizację wydarzeń kulturalnych; edukacyjnych, w tym historycznych itp. 

 

Przedsięwzięcie 3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu będzie realizowane 

jako zadanie własne oraz granty. Operacje w ramach przedsięwzięcia mają służyć wykształceniu liderów, 

zdolnych podejmować akcje społeczne. Przedsięwzięcie obejmie: 

a) przygotowanie wolontariuszy do funkcji „street walker”- wychowawca podwórkowy,  

b) szkolenia dla liderów lokalnych i animatorów lokalnych w zakresie aktywizowania społeczności 

lokalnych. 

 

Przedsięwzięcie 3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji - w ramach tej 

grupy operacji partnerstwo zrealizuje projekty ukierunkowane na: rozwój sieci współpracy, gdzie planowane 

jest wykorzystanie zasobów partnerstwa do rozwoju potencjału eksperckiego i doradczego w określonych 

branżach i tematach; rozwój kompetencji kadrowych organizacji - ukierunkowany na rozwój kompetencji 

specjalistycznych niezbędnych w procesie przygotowania i realizacji zaplanowanych usług; przygotowanie 

metodyczne i wdrożenie  

a) stworzenie wirtualnej biblioteki multimedialnej obsługującej subregion, 

b) organizacja konkursów (plastyczny, czytelniczy, fotograficzny) na temat znajomości najbliższej 

okolicy, jej historii, zwyczajów, miejsc historycznych oraz cennych przyrodniczo, 

c) „Mobilna informacja turystyczna w obszarze WJM” - zakup i wyposażenie mobilnego punktu 

informacji turystycznej na bazie samochodu typu buss/van, 
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d) utworzenie i stały rozwój portalu internetowego „Wielkie Jeziora Mazurskie” jako zintegrowanego 

systemu informacji turystycznej na WJM, 

e) bezpłatne punkty dostępu do Internetu (hot spoty) w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu 

widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego, 

f) utworzenie lub wspieranie istniejących form w tym Centrum Animacji Społecznej, Centrum Organizacji 

Pozarządowych 

g) wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt komputerowy 

h) budowa, wyposażenie Centrum Animacji Społecznej bądź Centrum Organizacji Pozarządowych 

 

5. Specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych  

i celów ogólnych wraz z uzasadnieniem wyboru konkretnego wskaźnika w kontekście  

ich adekwatności do celów i przedsięwzięć 

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
70

.  

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. Mierzą one stany statyczne lub dynamiczne. Z kolei do celów 

ogólnych strategii przypisano wskaźniki oddziaływania, wskazujące poprawę stanu lub zmniejszenie zjawisk 

negatywnych w obrębie LGD. Prezentują one konsekwencje danej operacji wykraczające poza bezpośrednie  

i natychmiastowe efekty w odniesieniu do beneficjentów bezpośrednich i tych w otoczeniu. 

Wyboru wskaźników do kolejnych przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych dokonano na podstawie  

uzyskanych w ramach konsultacji społecznych informacji oraz oceny eksperckiej, z uwzględnieniem: 

-wybranych do realizacji strategii operacji (w przypadku wskaźników produktu),  

- ustalonych sposobów wykorzystania produktów przez grupy docelowe (wskaźniki rezultatu), 

- oceny konsekwencji długookresowych poszczególnych operacji w odniesieniu do beneficjentów (wskaźniki 

oddziaływania). 

Szczegółowe zestawienie wskaźników zamieszczono w tabeli 5.3. 

Tabela 5.3. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT, 

celów i planowanych przedsięwzięć 
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Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki zewnętrzne mające 

wpływ na realizację działań  

i osiągnięcie wskaźników 

I. Względnie niski poziom jakości życia mieszkańców subregionu i warunków funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych 

 Cel ogólny 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych 

1. Niezadowalający stan infrastruktury publicznej, okołoturystycznej oraz związanej  

z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych 

  Cel szczegółowy 1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej 

   1.1.1. Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne 

obszaru WJM 

    a) długość wybudowanych dróg rowerowych, 

b) liczba i długość zorganizowanych tras pieszych, 

c) liczba i długość zorganizowanych szlaków kajakowych, 

d) liczba zorganizowanych ścieżek edukacyjnych, 

e) liczba i długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych, 

f) długość wybudowanych lub przebudowanych dróg gminnych lub powiatowych 
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 MRiRW, Wyd. III uzupełnione i zaktualizowane, Warszawa 2015. 
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     - liczba obiektów okołoturystycznych z nową lub zmodernizowaną  

infrastrukturą komunikacyjną 

- liczba obiektów publicznych świadczących usługi społeczne ze 

zmodernizowaną  infrastrukturą komunikacyjną  

- Liczba zorganizowanych wydarzeń w oparciu o szlaki piesze, 

rowerowe i edukacyjne  

- Liczba wypromowanych tras turystycznych 

      Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar 

       Realizacja zintegrowanych 

inwestycji poprawiających 

dostępność transportową i 

komunikacyjną 

Rozwój współpracy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

atrakcyjnych turystycznie 

   1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

    a) liczba wykonanych punktów widokowych,  

b) liczba tablic informacyjnych (z mapami),  

c) liczba miejsc odpoczynku na szlakach turystycznych, 

d) liczba wybudowanych lub rozbudowanych kompleksów sportowo-

rekreacyjnych, w tym na potrzeby edukacji żeglarskiej 

e) lliczba boisk,  

f) liczba placów zabaw, 

g) liczba oddanych do użytku siłowni zewnętrznych / ścieżek zdrowia, 

h) liczba wybudowanych pomostów i kładek, 

i) liczba urządzonych plaż 

j) lliczba urządzonych miejsc postojowych i biwakowych 

k) liczba i powierzchnia wybudowanych/ urządzonych miejsc parkingowych przy 

szlakach turystycznych. 

     - liczba miejscowości z rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjno – 

sportową 

 -liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

      Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar LGD 

       Zewnętrzny popyt związany  

z turystyką i rekreacją 

   1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości 

    a) liczba wsi z urządzonym kompleksowo centrum (chodniki, place, ogrodzenia, 

utwardzenie terenu, tereny zielone itp.), 

b) liczba doposażonych w sprzęt i wyremontowanych remiz strażackich  

c) liczba doposażonych w sprzęt i wyremontowanych domów kultury  

i świetlic, 

d) liczba oddanych do użytku świetlic, 

e) liczba wybudowanych amfiteatrów,  

f) liczba oddanych do użytku wiat grillowych,  

g) liczba zaadoptowanych obiektów na cele publiczne, 

h) liczba poddanych rewitalizacji obiektów małej architektury, pomników, 

parków, miejsc o znaczeniu społecznym, historycznym itp. 

     - liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

- liczba miejscowości z rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjno – 

sportową 

      Wzrost turystów odwiedzających obszar LGD 

       Możliwość pozyskiwania funduszy 

unijnych i krajowych na działania 

rewitalizacyjne 

   1.1.4. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów 

 i tras turystycznych 
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    a) opracowana koncepcja jednolitego znakowania szlaków i obiektów, 

b) liczba oznakowanych szlaków turystycznych (dróg rowerowych, szlaków 

kajakowych i pieszych), 

c) liczba oznakowanych obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 

charakterystycznych dla subregionu miejsc. 

     - wypromowany produkt markowy obszaru LGD 

      wzrost liczby turystów odwiedzających obszar 

       Zewnętrzny popyt związany  

z turystyką kwalifikowaną 

2. Mimo dużej atrakcyjności środowiska naturalnego niski poziom zainteresowania mieszkańców 

wykorzystaniem OZE i oszczędzaniem energii 

  Cel szczegółowy 1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 

   1.2.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką 

    a) liczba zorganizowanych wystaw, seminariów, szkoleń i spotkań 

informacyjnych dotyczących energetyki prosumenckiej, 

b) liczba zorganizowanych kampanii promujących rozwiązania techniczne 

zmniejszające zużycie energii, 

c) sporządzona analiza dotycząca możliwości wykorzystania OZE, 

d) urządzone ekspozycje propagujące wykorzystanie OZE. 

     - liczba osób uczestniczących w wystawach, seminariach i szkoleniach 

dot. energii prosumenckiej 

      Wzrost dochodu mieszkańców  

       Dynamika rozwoju sektora OZE 

   1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów 

gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego 

    a) liczba poddanych termomodernizacji obiektów, 

b) liczba zrealizowanych operacji związanych z oświetleniem miejsc publicznych 

z wykorzystaniem fotowoltaiki, 

c) zorganizowane systemy zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem OZE, 

d) liczba obiektów publicznych i gospodarczych wyposażonych w urządzenia 

wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

     - spadek zużycia energii w obiektach poddanych termomodernizacji i 

wykorzystujących odnawialne źródła energii 

- spadek kosztów oświetlenia 

      Wzrost dochodu mieszkańców 

       Polityka państwa związana  

z sektorem energetycznym 
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Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na 

realizację działań  

i osiągnięcie wskaźników 

II. Niski poziom konkurencyjności lokalnej gospodarki 

 Cel ogólny 2. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych  

miejsc pracy 

3. Niedostosowanie lokalnego rynku pracy do potrzeb rozwijających się sektorów i branż lokalnej 

gospodarki oraz małe zróżnicowanie źródeł dochodów ludności 

  Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

   2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub  

prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru 

    a) liczba zorganizowanych i wyposażonych wypożyczalni sprzętu turystycznego 

(łodzie, kajaki, rowery, sprzęt do nurkowania itp.), 

b) liczba zorganizowanych i wyposażonych miejsc campingowych  
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i biwakowych, portów, 

c) liczba wprowadzonych do użytku mobilnych punktów sprzedaży bezpośredniej, 

d) liczba wybudowanych obiektów związanych z obsługą sektora rybackiego (mała 

architektura, przystanie itp.), 

e) liczba wdrożonych rozwiązań o charakterze gospodarczym związanych z sektorem 

rybackim (produkcja karmy dla ryb itp.), 

f) liczba obiektów zmodernizowanej bazy gospodarstw agroturystycznych, 

g) liczba wybudowanych lub zmodernizowanych i wyposażonych obiektów związanych z 

obsługą ruchu turystycznego, 
h) liczba zorganizowanych i wyposażonych stawów rybnych i łowisk, 

i) liczba wybudowanych obiektów towarzyszących związanych z gospodarką rybacką 

(rybaczówki, wędzarnie, patroszarnie ryb, chłodnie itp.), 

j) liczba wybudowanych i zorganizowanych obiektów bazy produkcyjnej narybku, 

k) liczba podjętych przedsięwzięć związanych z organizacją usług na rzecz lokalnej 

społeczności, 

l) liczba podjętych lub rozwiniętych inicjatyw gospodarczych związanych  

z podjęciem produkcji, przetwórstwa i usług przez rybaków, 

m) liczba podjętych inwestycji związanych z przetwórstwem produktów rolnych i 

leśnych (w tym ekologicznych). 

     - liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

- liczba nowych usług i obiektów związanych z gospodarką rybacką 

      - Spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

        

Sytuacja sektora MSP 

   2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, w szczególności wśród osób młodych i grup 

defaworyzowanych 

    a) liczba podjętych przedsięwzięć edukacyjnych promujących zachowania 

przedsiębiorcze wśród młodzieży, 

b) liczba podjętych akcji promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

c) liczba podjętych inicjatyw propagujących innowacyjne przedsięwzięcia 

gospodarcze, 

d) liczba zorganizowanych szkoleń i kursów dotyczących popularyzowania idei 

ekoturystyki i tworzenia zielonych miejsc pracy, 

e) liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach promujących sektor gospodarczy 

obszaru objętego LSR, 

f) liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych, szkoleń i kursów promujących 

innowacyjne rozwiązania o znaczeniu gospodarczym. 

     - liczba osób, w tym z grup defaworyzowanych, uczestniczących  

w podejmowanych działaniach dot. przedsiębiorczości oraz wizytach 

studyjnych promujących innowacyjne rozwiązania gospodarcze 

      - Spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Formy i zakres dostępnego wsparcia 

przedsiębiorczości 

   2.1.3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację 

    a) liczba podjętych zespołowych inicjatyw gospodarczych rolników, 

b) liczba podjętych zespołowych inicjatyw gospodarczych rybaków, 

c) funkcjonujący klaster usług turystycznych, 

d) zorganizowana i wyposażona sieć przetwórstwa i dystrybucji lokalnych produktów, 

e) liczba funkcjonujących „inkubatorów kuchennych” i „inkubatorów przetwórstwa”, 

f) liczba  wspartych  spółdzielni socjalnych, 

g) liczba zorganizowanych wsi tematycznych. 

     - liczba podmiotów, które podjęły zespołową inicjatywę gospodarczą 

- liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 
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      - Spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Dostępne wsparcie różnych form kooperacji 

   2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług 

    a) liczba zorganizowanych i wyposażonych ośrodków promujących innowacyjne 

technologie, 

b) liczba wprowadzonych na rynek produktów  i usług opartych na lokalnych 

zasobach, 

c) wdrożony system certyfikacji produktów lokalnych, 

d) wdrożona platforma internetowa sprzedaży lokalnych produktów, 

e) liczba wdrożonych programów promocji lokalnych produktów turystycznych, kuchni 

regionalnej, atrakcji turystycznych i wydarzeń kulturalnych, 

f) liczba lokalnych przedsiębiorców uczestniczących dzięki wsparciu  

w targach, 

g) liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjno-edukacyjnych i jarmarków, 

h) funkcjonująca baza danych o producentach produktów lokalnych  

i usługodawcach, 

i) liczba wdrożonych innowacyjnych narzędzi do promocji zasobów turystycznych (w 

tym aplikacji mobilnych, w szczególności o tematyce rybackiej), 

j) liczba zrealizowanych projektów sieciowych o zasięgu krajowym i zagranicznym 

promujących zasoby turystyczne i gospodarcze subregionu, 

k) lliczba zorganizowanych imprez promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze. 

     - liczba nowych i doposażonych obiektów świadczących usługi turystyczne 

- liczba wydarzeń promujących lokalne produkty i usługi 

-liczba podmiotów uczestniczących w projektach sieciowych  

o zasięgu krajowym i zagranicznym 

-liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

-liczba punktów sprzedaży lokalnych produktów 

-liczba uczestników imprez promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze 

      - Spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Rozwój idei i działań związanych  

z procesem glokalizacji 

   2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności 

lokalnej gospodarki 

    a) liczba zorganizowanych i wyposażonych obiektów bazy szkoleniowej, 

b) liczba zorganizowanych lokalnych punktów obsługi biznesu, 

c) liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów dotyczących poprawy 

konkurencyjności lokalnej gospodarki, 

d) przeprowadzone badania i analiza nt. jakości życia oraz uwarunkowań rozwoju 

społeczno-gospodarczego na obszarze objętym LSR, 

e) liczba udzielonych porad zawodowych i prawnych. 

     -liczba osób uczestniczących w szkoleniach i warsztatach dot. poprawy 

konkurencyjności lokalnej gospodarki 

-liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

 -liczba osób korzystających z doradztwa obsługi biznesu 

      - Spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Polityka państwa związana  

z rozwojem kapitału ludzkiego 

4. Krótki sezon turystyczny 

  Cel szczegółowy 2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki 
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   2.2.1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej 

    a) wdrożony system rezerwacji bazy noclegowej, 

b) liczba przeprowadzonych kampanii promujących Mazurskie Trakty, 

c) wdrożona aplikacja - przewodnik na urządzenia mobilne, 

d) liczba utworzonych elektronicznych punków informacji publicznej (kiosk 

internetowy, telebim itp.), 

e) liczba zorganizowanych konkursów np. na najbardziej zadbaną posesję i obejście 

gospodarcze, dziedzictwo kulinarne, pamiątkę regionalną itp. 

     -liczba miejscowości wyposażonych w elektroniczne punkty informacji 

publicznej 

-liczba uczestników konkursów i zawodów promujących dziedzictwo 

kulturowe 

-liczba portali, na których zamieszczono aplikacje mobilne 

-liczba uczestników kampanii  promujących Mazurskie Trakty 

      - spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Polityka informacyjna szczebla krajowego 

   2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów 

turystycznych pod markami: Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia.  

    a) liczba utworzonych punktów informacji turystycznej,  

b) liczba zorganizowanych imprez i rajdów na mazurskich traktach, 

c) liczba zorganizowanych  imprez integracyjnych i obrzędów ludowych (biesiady, 

plenery, ), 

d) liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych (zawody wędkarskie, 

spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, sporty ekstremalne), 

e) zorganizowana sieć wypożyczalni sprzętu sportowego, 

f) liczba wybudowanych lub rozbudowanych obiektów związanych z poszerzeniem 

oferty turystycznej "Mazurskich Traktów" ("Bazy Sportów Wodnych", Mini Eko-

Marin", sezonowego parku wodnego itp.). 

     -liczba osób korzystających z punktów informacji turystycznej 

-liczba nowych lub rozbudowanych obiektów na Mazurskich Traktach 

-liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

-liczba uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych 

      - spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Zewnętrzny popyt związany z turystyką 

kwalifikowaną 

   2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu turystycznego 

    a) liczba zorganizowanych szkoleń i kursów dla przewodników po terenie i 

pracowników punktów informacji turystycznej, 

b) liczba zorganizowanych szkoleń nt. pozyskiwania funduszy na działalność 

turystyczną, 

c) liczba zorganizowanych kursów, szkoleń i innych inicjatyw dotyczących zarządzania 

w branży turystycznej, 

d) liczba zorganizowanych szkoleń w zakresie zakładania i funkcjonowania 

gospodarstw agroturystycznych. 

     - liczba osób, które otrzymały certyfikaty zarządzania branżą turystyczną 

      - wzrost PKB na mieszkańca 

       Zewnętrzny popyt związany z turystyką 

kwalifikowaną 

5. Niezadowalający stan wykorzystania posiadanych zasobów 

  Cel szczegółowy 2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu 

   2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, 

muzeów, izb pamięci, tradycji itp. 

    a) liczba zrealizowanych projektów akwariów z lokalną fauną i florą, 
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b) zorganizowane centrum edukacyjne, 

c) liczba utworzonych i wyposażonych w eksponaty związane z historią i tradycją 

regionu obiektów i izby pamięci. 

     -wzrost liczby osób korzystających z utworzonych i rozwiniętych obiektów 

związanych z historią i tradycją obszaru LGD 

-liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

      - spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Zainteresowanie przyjezdnych historią  

i tradycjami regionu. 

   2.3.2. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z 

wykorzystaniem zasobów naturalnych 

    a) liczba zorganizowanych imprez - szkoły pod żaglami, 

b) opublikowany na stronie LGD katalog inicjatyw gospodarczych oraz ofert miejsc 

pracy, 

c) liczba organizowanych wizyt studyjnych do regionów w kraju i za granicą  

o podobnym charakterze, w których turystyka w tym rybacka lub wędkarska stanowi 

główne źródło dochodu, 

d) wykonane badania i sporządzona analiza dotycząca ruchu turystycznego, trendów  

w turystyce itp., 

e) wydany informator, przewodnik i mapa promujące subregion,  

f) lliczba przeprowadzonych działań monitoringu jakości środowiska. 

     -liczba uczestników zagranicznej wizyty studyjnej dla podmiotów sektora 

rybackiego 

-liczba uczestników wydarzeń promujących Wielkie Jeziora Mazurskie 

-liczba działań dot. monitoringu jakości środowiska 

-liczba osób, wśród których zostaną wypromowane zasoby przyrodnicze 

 i kulturowe 

      - spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Polityka państwa zorientowana na 

zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

   2.3.3. Zrewitalizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową 

    a) liczba poddanych rewitalizacji parków, cmentarzy, miejsc pamięci, 

b) liczba wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych 

budynków i budowli pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 

c) lliczba odnowionych obiektów charakterystycznych dla subregionu lub tradycji 

budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne, 

d) liczba wyposażonych ośrodków kultury, świetlic i innych obiektów. 

     - liczba zmodernizowanych obiektów pełniących funkcje społeczno – 

użytkowe, w tym kulturalne 

- liczba stworzonych lub utrzymanych miejsc pracy, w tym grup 

defaworyzowanych 

      - spadek stopy bezrobocia 

- zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

- wzrost PKB na mieszkańca 

       Zainteresowanie przyjezdnych historią  

i tradycjami regionu. 
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Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na 

realizację działań  

i osiągnięcie wskaźników 

III. Niski pozioma aktywności i zintegrowania zasobów społecznych 

 Cel ogólny 3. Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu 

6. Postępująca marginalizacja obszaru 

  Cel szczegółowy 3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu 

   3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup 

defaworyzowanych 

    a) liczba zorganizowanych festynów i spotkań tematycznych dot. integracji 

społecznej grup defaworyzowanych, 

b) liczba przeprowadzonych inicjatyw społecznych i liczba biorących w tych 

inicjatywach udział wolontariuszy, 

c) liczba doposażonych w sprzęt zespołów sportowych, teatralnych, orkiestr itp., 

d) liczba zorganizowanych konkursów dotyczących inicjatyw społecznych itp., 

e) liczba zorganizowanych szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących 

podniesieniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 

f) liczba zorganizowanych obozów i szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, 

g) liczba przeprowadzonych działań integrujących młodzież z osobami starszymi, 

h) liczba zorganizowanych warsztatów i plenerów artystycznych, 

i) liczba zorganizowanych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych, w tym 

związanych z historią i walorami przyrodniczymi obszaru, 

j) liczba podjętych inicjatyw edukacyjnych kierowanych do różnych grup 

wiekowych „od przedszkola do seniora” (np. zajęcia komputerowe, nauka 

gotowania tradycyjnych potraw, pieczenie chleba), 

k) liczba przeprowadzonych kampanii o tematyce ekonomii społecznej. 

     -liczba przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących  

w podjętych działaniach 

-liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania animacyjne 

      - Zwiększona liczba osób uczestniczących  

w inicjatywach społecznych 

       Zakres, cele i środki skierowane na politykę 

społeczną 

   3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych 

form wypoczynku i rekreacji 

    a) liczba zorganizowanych lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

b) liczba zorganizowanych wycieczek i imprez krajoznawczych, 

c) liczba zorganizowanych gier terenowych, 

d) liczba zorganizowanych kursów, szkoleń i warsztatów promujących aktywny 

wypoczynek, 

e) liczba zorganizowanych regat, rajdów i zawodów konnych i rajdów rowerowych, 

spływów kajakowych, 

f) liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych; edukacyjnych, w tym 

historycznych itp. 

     - liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach edukacyjnych, 

sportowych, rekreacyjnych 

- liczba podjętych inicjatyw informacyjnych 

      - spadek wskaźnika wyludnienia obszaru LGD 

- zwiększona liczba funkcjonujących organizacji 

pozarządowych 

- zwiększona liczba osób uczestniczących  

w inicjatywach społecznych 
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       Polityka państwa związana 

 z rozwojem kapitału społecznego 

7. Niska jakość potencjału ludzkiego oraz niezadowalający poziom aktywności organizacji 

pozarządowych 

  Cel szczegółowy 3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji 

pozarządowych 

   3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu 

    a) liczba przygotowanych wolontariuszy do funkcji „street walker”- wychowawcy 

podwórkowego,  

b) liczba przeprowadzonych szkoleń dla liderów lokalnych i animatorów lokalnych 

w zakresie aktywizowania społeczności lokalnych. 

     - liczba zaaktywizowanych lokalnych animatorów i liderów 

      - spadek wskaźnika wyludnienia obszaru LGD 

- zwiększona liczba funkcjonujących organizacji 

pozarządowych 

- zwiększona liczba osób uczestniczących  

w inicjatywach społecznych 

       Poziom aktywności społecznej  

i ogólne trendy zmian 

   3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji 

    a) wdrożona wirtualna biblioteka multimedialna, 

b) liczba zorganizowanych konkursów (np. plastyczny, czytelniczy, fotograficzny) 

na temat znajomości najbliższej okolicy, jej historii, zwyczajów, miejsc 

historycznych oraz cennych przyrodniczo, 

c) zakupiony i wyposażony „Mobilny punkt informacji turystycznej WJM”, 

d) funkcjonujący portal internetowy „Wielkie Jeziora Mazurskie” jako 

zintegrowanego systemu informacji turystycznej na WJM, 

e) liczba udostępnionych bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (hot spoty) w 

miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi 

ruchu turystycznego, 

f) liczba utworzonych Centrów Animacji Społecznej, Centrów Organizacji 

Pozarządowych, 

g) liczba wyposażonych w sprzęt komputerowy świetlic wiejskich 

h) budowa, wyposażenie Centrum Animacji Społecznej bądź Centrum Organizacji 

Pozarządowych 

     - liczba wykorzystywanych form komunikacji 

- liczba osób korzystających z wyposażenia świetlic wiejskich 

      - spadek wskaźnika wyludnienia obszaru LGD 

- zwiększona liczba funkcjonujących organizacji 

pozarządowych 

- zwiększona liczba osób uczestniczących  

w inicjatywach społecznych 

       Rozwój technologii cyfrowych oraz sieci 

światłowodowych 

 

6. Źródła pozyskania danych do pomiaru 

W przypadku wskaźników produktu, dających informację o postępach w realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć i monitorowanych co najmniej w odstępach rocznych, źródłem pozyskania danych będą 

sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe z realizacji operacji. 

Wskaźniki rezultatu będą ustalane na podstawie danych gromadzonych przez beneficjentów, jako dowód 

realizacji i zachowania celów operacji. Dane te będą pozyskiwane od beneficjentów i prezentowane  

w sprawozdaniach LGD (rocznych sprawozdaniach monitorujących i w sprawozdaniu końcowym). 

Źródłem pozyskania danych do pomiaru wskaźników oddziaływania będą dane statystyczne, dane wtórne 

pozyskane z urzędów gmin i powiatów subregionu oraz  z innych instytucji publicznych. 

Źródła danych dla poszczególnych wskaźników i sposób ich pomiaru przedstawiono w tabeli 5.3 i 5.4. 
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Sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru, uaktualniania danych (podanie dokładnego 

sposobu liczenia wskaźnika, algorytmów itp.) 

Pomiary wdrażania LSR będą dokonywane systematycznie, minimum w okresach 2-letnich. Przyjęte wskaźniki 

będą zbierane w oparciu o takie źródła, jak: wyciągi z administracyjnego systemu informacyjnego, publikacje 

GUS, Bank Danych Lokalnych, Baza Wojewódzka REGON, materiały urzędów gmin, dane zebrane przez LGD 

u beneficjentów. 

8. Stan początkowy wskaźnika oraz wyjaśnienie sposobu jego ustalenia 

Stany początkowe wskaźników przedstawiono w tabeli 5.4 i mają one wartość "0", co oznacza, że każdy wzrost 

od stanu początkowego pomiaru przyczyni się do realizacji strategii.  

9. Stan docelowy wskaźnika (ewentualnie poziomy przejściowe, jeśli takie są planowane) oraz 

wyjaśnienie dotyczące sposobu jego ustalenia (założenia do planowania) 

Stan docelowy wskaźników oceniono na podstawie zebranych doświadczeń związanych z wdrażaniem LSR 

i LSROR w minionym okresie oraz na podstawie deklaracji i ocen partnerów biorących udział w pracach nad 

strategią. Stany docelowe wskaźników przedstawiono w tabeli 5.4. 
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Tabela 5.4. Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki 

1.0 CEL OGÓLNY 1 PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

1.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej 

1.2 1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan  

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0 

Wzrost dochodów gmin z tytułu podatków PIT 

 
%  0 5% GUS/ dane statystyczne  

 

Wzrost dochodów mieszkańców  

 

% 0 3% GUS/ dane statystyczne  

Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar % 0 5% GUS/ dane statystyczne  

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan  

2023rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w1.1 Liczba obiektów okołoturystycznych z nową lub 

zmodernizowaną infrastrukturą komunikacyjną 

Sztuki 0 6 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Liczba obiektów publicznych  świadczących usługi 

społeczne ze zmodernizowaną infrastrukturą komunikacyjną  

Sztuki 0 2 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Liczba zorganizowanych wydarzeń w oparciu o szlaki 

piesze, rowerowe i edukacyjne  

Sztuki 0 14 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Liczba wypromowanych tras turystycznych  Sztuki 0 5 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Liczba miejscowości z rozbudowaną infrastrukturą 

rekreacyjno – sportową  

sztuki 0 15 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Liczba utworzonych  miejsc pracy sztuki 0 1 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Liczba osób korzystających z wyposażenia świetlic  osoba 0 200 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 
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Wypromowany produkt markowy obszaru LGD sztuka 0 1 LGD/ sprawozdania/ wizualizacja w 

terenie 

w1.2 Liczba osób uczestniczących w wystawach, seminariach  

 i szkoleniach dotyczących energetyki prosumenckiej 

 

Osoba 0 500 LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Spadek zużycia energii w obiektach poddanych 

termomodernizacji i wykorzystujących odnawialne źródła 

energii 

% 0 20% LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Spadek kosztów oświetlenia  % 0 15% LGD/ badania własne, beneficjenci/ 

sprawozdania 

Przedsięwzięcia Grupy celowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/sposób 

pomiaru początkowa 

2016 rok 

końcowa 

2023 rok 

1.1.1 

Rozbudowa 

liniowej 

infrastruktury 

komunikacyjnej, 

łączącej atrakcje 

turystyczne obszaru 

WJM 
Mieszkańcy 

obszaru 
Konkurs 

Liczba 

rozbudowanej 

infrastruktury 

liniowej związanej 

ze wzrostem 

atrakcyjności 

turystycznej 

szt. 0 3 
Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania i 

sprawozdania własne 

LGD,  

Liczba 

rozbudowanej 

infrastruktury 

liniowej związanej z 

włączeniem 

społecznym 

szt. 0 2 

1.1.2 

Budowa i 

rozbudowa 

punktowej 

infrastruktury 

rekreacyjno-

turystycznej 

Mieszkańcy 

obszaru 

 

Konkurs 

 

Liczba  

wybudowanej lub 

rozbudowanej 

punktowej  

infrastruktury  

rekreacyjno-

szt. 0 20 Sprawozdania 

beneficjentów, dane LGR 
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turystycznej 

1.1.3. 

Rozbudowa, 

budowa i 

modernizacja 

obiektów w 

centrach 

miejscowości 

Mieszkańcy, w 

tym grupy 

defaworyzowane 

Konkurs,  

projekt grantowy 

Liczba  

rozbudowanych , 

zmodernizowanych 

lub wybudowanych 

obiektów w centrach 

miejscowości 

szt. 0 15 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD, 

1.1.4. 

Stworzenie i 

wdrożenie 

ujednoliconego 

systemu 

znakowania 

obiektów i tras 

turystycznych 

Mieszkańcy 

obszaru, sektor 

społeczny, 

publiczny 

 

Konkurs, 

operacje własne 

LGD 

Liczba stworzonych 

i wdrożonych 

systemów 

znakowania 

obiektów i tras 

turystycznych  

szt. 0 16 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD, 

         

1.2.1 

Realizacja 

przedsięwzięć 

związanych z 

energetyką 

prosumencką 

Mieszkańcy, w 

tym sektor 

gospodarczy, 

społeczny i 

publiczny 

Konkurs 

operacje własne 

LGD 

Liczba  

przedsięwzięć  

związanych z 

energetyką 

prosumencką 

szt. 0 4 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD, 

1.2.2 

Modernizacja 

związana z 

poprawą 

efektywności 

energetycznej 

obiektów 

publicznych lub 

gospodarczych, 

publicznych i 

oświetlenia 

publicznego 

Sektor publiczny  

i gospodarczy 

Konkurs Liczba  

zmodernizowanych 

obiektów 

publicznych lub 

gospodarczych i 

oświetlenia 

publicznego 

szt. 0 9 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD, 

SUMA      69   
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2.0 CEL OGÓLNY 2 WZROST KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI I LICZBY ATRAKCYJNYCH MIEJSC PRACY 

2.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

2.2 2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki 

2.3 2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.0 

Spadek stopy bezrobocia % 0 2% Dane PUP, GUS, sprawozdania   

Zwiększona liczba funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych 

% 0 1% CEIDG, GUS, sprawozdania  

Wzrost dochodu na osobę % 0 3 % Dane GUS/ LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób pomiaru 

w.2.1 

Liczba nowych  usług i obiektów związanych z 

gospodarką rybacką  

Sztuk 0 5 GUS/dane statystyczne, 

sprawozdania 

Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy Osoba 0 30 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba podmiotów, które podjęły zespołową inicjatywę 

gospodarczą 

sztuka 0 4 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba nowych i doposażonych obiektów świadczących 

usługi turystyczne  

sztuka 0 12 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba wydarzeń promujących  lokalne produkty i usługi sztuka 0 18 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba podmiotów uczestniczących w projektach 

sieciowych o zasięgu krajowym i zagranicznym   

sztuka 0 40 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba punktów sprzedaży lokalnych produktów sztuka 0 4 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba uczestników imprez promujących dziedzictwo 

kulturowe, historyczne i przyrodnicze  

osoba 0 14 500 LGD/badania własne, 
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beneficjenci/sprawozdania 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i warsztatach 

dotyczących poprawy konkurencyjności lokalnej 

gospodarki  

osoba 0 100 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba osób uczestniczących w akcjach promujących 

przedsiębiorczość 

osoba 0 100 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba osób, w tym z grup defaworyzowanych, 

uczestniczących w podejmowanych działaniach 

dotyczących przedsiębiorczości oraz w wizytach 

studyjnych promujących innowacyjne rozwiązania 

gospodarcze 

osoba 0 40 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

w2.2 

Liczba miejscowości wyposażonych w elektroniczne 

punkty informacji publicznej  

Sztuka 0 3 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba uczestników konkursów i zawodów promujących 

dziedzictwo kulturowe 

Osoby 0 300 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba uczestników kampanii promujących mazurskie 

trakty 

 

Osoby 0 1 500 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

 

Liczba portali na których zamieszczono aplikacje mobilne 

sztuka 0 12 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba osób korzystających  z punktów informacji 

turystycznej lub wydanych publikacji, folderów itp. 

 

Osoby 0 1 000 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów na 

mazurskich traktach  

sztuka 0 8 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba utworzonych i utrzymanych  miejsc pracy sztuka 0 8 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych  osoba 0 3 500 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba osób które otrzymały certyfikaty zarządzania 

branżą turystyczną 

osoba 0 80 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

w2.3 Wzrost liczby osób korzystających  z utworzonych i % 0 5% LGD/badania własne, 
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rozwiniętych obiektów związanych z historią i tradycją 

obszaru LGD 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba uczestników zagranicznej wizyty studyjnej dla 

podmiotów sektora rybackiego  

osoba 0 25 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba uczestników wydarzeń promujących Wielkie 

Jeziora Mazurskie  

osoba 0 200  Liczba osób wśród których 

zostanie wypromowany potencjał 

LGD 

Liczba osób wśród których zostaną wypromowane zasoby 

przyrodnicze i kulturowe 

osoba 0 10 000 Ilość wydanych publikacji, 

sprawozdania 

Liczba działań dotyczących monitoringu jakości 

środowiska 

sztuka 0 2 Liczba osób wśród których 

zostanie wypromowany potencjał 

LGD 

Liczba zmodernizowanych obiektów pełniących funkcje 

społeczno – użytkowe, w tym kulturalne   

sztuka 0 5 Liczba osób wśród których 

zostanie wypromowany potencjał 

LGD 

Przedsięwzięcia Grupy celowe 

Sposób 

realizacji 

(konkurs, 

projekt 

grantowy, 

operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja 

itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło 

danych/sposób 

pomiaru 
początkowa 

2016 rok 

końcowa 

2023 rok 

2.1.1 

Wsparcie budowy 

lub wyposażenia w 

sprzęt i urządzenia 

podmiotów 

rozpoczynających 

lub  prowadzących 

Sektor 

gospodarczy, w 

tym rolnicy i 

rybacy 

Konkurs 

(premie) 

Liczba  podmiotów, 

które otrzymały 

wsparcie na 

rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej  

szt 

0 17 Ankiety od 

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 
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aktywność 

gospodarczą 

związaną ze 

specyfiką obszaru 

Liczba podmiotów 

gospodarczych, 

które otrzymały 

wsparcie na rozwój 

działalności 

szt 

 

0 11 

2.1.2 

Akcje promujące 

przedsiębiorczość, 

w szczególności 

wśród osób 

młodych i grup  

defaworyzowanych 

Mieszkańcy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

grup de 

faworyzowanych 

 

Projekt 

grantowy, 

operacje własne 

LGD 

Liczba akcji   

promujących 

przedsiębiorczość 

wśród 

mieszkańców 

szt 0 3 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i 

badania własne LGD, 

2.1.3 

Wyposażenie w 

sprzęt i urządzenia 

podmiotów 

podejmujących 

kooperację lub 

utworzyły 

inkubator 

przetwórstwa 

lokalnego 

Sektor społeczny, 

gospodarczy, w 

tym rybacy i 

rolnicy 

Konkursy  Liczba podmiotów 

wyposażonych  w 

sprzęt i urządzenia, 

które podjęły 

kooperację lub 

utworzyły 

inkubator 

przetwórstwa 

lokalnego 

szt 0 4 

 

Ankiety od 

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i 

badania własne LGD, 

2.1.4 

Promowanie 

lokalnych 

produktów i usług 

Mieszkańcy, w 

tym sektor 

publiczny, 

społeczny i 

gospodarczy 

projekt 

grantowy, 

projekty 

współpracy  

Liczba operacji 

związanych z 

wypromowaniem 

lokalnych 

produktów i usług 

szt 0 6 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

2.1.5 

Prowadzenie 

działań 

edukacyjnych i 

doradczych na 

rzecz poprawy 

konkurencyjności 

lokalnej gospodarki 

Mieszkańcy, w 

tym sektor 

społeczny i 

gospodarczy  

Konkurs, 

projekt 

grantowy, 

operacje własne 

LGD 

Liczba  działań 

edukacyjnych i 

doradczych  na 

rzecz poprawy  

lokalnej gospodarki 

 

szt 0 5 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

         

2.2.1 
Prowadzenie 

działań 

informacyjno-

Mieszkańcy, 

turyści, sektor 

publiczny, 

projekt 

grantowy, 

Liczba działań 

informacyjno-

promocyjnych na 

szt 0 22 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 
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promocyjnych na 

rzecz rozwijania 

oferty turystycznej 

społeczny  i 

gospodarczy 

aktywizacja rzecz rozwijania 

oferty turystycznej 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

2.2.2 

Wsparcie 

przedsięwzięć 

związanych z 

rozbudową systemu 

zintegrowanych 

pakietów 

turystycznych pod 

marką Mazurskie 

Trakty oraz inne 

markowe 

przedsięwzięcia 

Turyści, 

mieszkańcy, 

sektor społeczny, 

publiczny i 

gospodarczy 

Konkurs 

(premie),   

Liczba  

rozbudowanych 

pakietów 

turystycznych 

szt 0 35 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

2.2.3 

Wsparcie działań 

służących poprawie 

kompetencji kadr 

obsługi ruchu 

turystycznego  

Mieszkańcy, w 

tym  grupy 

defaworyzowane, 

rolnicy, rybacy 

projekt 

grantowy,  

aktywizacja 

Liczba wspartych 

działań służących 

poprawie 

kompetencji kadr 

obsługi ruchu 

turystycznego 

szt 0 2 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

         

2.3.1 

Wsparcie inicjatyw 

związanych z 

tworzeniem i 

rozwojem 

lokalnych kolekcji, 

ekspozycji, 

muzeów, izb 

pamięci, tradycji 

itp. 

 rolnicy, rybacy, 

sektor publiczny  

Konkurs Liczba 

zrealizowanych 

inicjatyw 

dotyczących 

tworzenia i rozwoju 

kolekcji, 

ekspozycji, 

muzeum, izb 

pamięci i tradycji. 

szt 0 3  Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

2.3.2 

Wsparcie działań 

związanych z 

popularyzowaniem 

dobrych praktyk 

związanych z 

wykorzystaniem 

zasobów 

Sektor społeczny, 

gospodarczy, 

publiczny 

Konkurs, 

projekt 

grantowy, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja 

Liczba działań 

związanych z 

popularyzowaniem 

dobrych praktyk 

związanych z 

wykorzystaniem 

zasobów 

szt 0 5 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 
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naturalnych naturalnych 

2.3.3 

Modernizowanie 

obiektów i miejsc 

posiadających 

wartość użytkową 

Sektor społeczny, 

publiczny, 

Konkurs, Liczba 

zmodernizowanych 

obiektów i miejsc 

posiadających 

wartość użytkową 

szt 0 5 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  

badania własne LGD, 

SUMA      118  

 

3.0 CEL OGÓLNY 3 ZAKTYWIZOWANIE I ZINTEGROWANIE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH SUBREGIONU 

3.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu 

3.2 3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji pozarządowych 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W3.0 

spadek wskaźnika wyludnienia obszaru LGD % 0 2% GUS/dane statystyczne, badania 

własne LGD 

zwiększona liczba funkcjonujących organizacji 

pozarządowych 

Sztuka 0 5 KRS/ GUS/dane statystyczne 

zwiększona liczba osób uczestniczących w inicjatywach 

społecznych  

% 0 3% Sprawozdania, badania własne LGD 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w3.1 liczba przedstawicieli grup defaworyzowanych 

uczestniczących w podjętych działaniach 

Osoba 0 200 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania 

animacyjne  

Osoba 0 50 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych  

Osoba 0 400 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

liczba podjętych inicjatyw lokalnych Sztuka 0 15 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 
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w3.2 Liczba  zaktywizowanych lokalnych animatorów i liderów 

 

osoba 0 35 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Liczba wykorzystywanych form  komunikacji   sztuka 0 5 LGD/badania własne, 

beneficjenci/sprawozdania 

Przedsięwzięcia Grupy celowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/sposób 

pomiaru początkowa 

2016 rok 

końcowa 

2023 rok 

3.1.1 

Wsparcie działań 

animacyjnych 

skierowanych w 

szczególności do 

grup de 

faworyzowanych 

sektor społeczny, 

publiczny, 

gospodarczy 

mieszkańcy , 

w tym grupy 

defaworyzowane 

Konkursy, 

Projekt grantowy, 

operacje własne 

LGD,  

aktywizacja  

 

Liczba  działań 

animacyjnych 

skierowanych w 

szczególności do 

grup de 

faworyzowanych 

szt 

 

 0 

 

  10 

Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD, 

3.1.2 

Wsparcie 

oddolnych inicjatyw 

związanych z 

popularyzowaniem i 

rozwojem 

aktywnych form 

wypoczynku i 

rekreacji 

mieszkańcy, w 

tym grupy de 

faworyzowane, 

sektor społeczny, 

publiczny 

Projekt grantowy, 

aktywizacja 

Liczba inicjatyw 

oddolnych  

związanych z 

popularyzowaniem 

i rozwojem 

aktywnych form 

wypoczynku i 

rekreacji 

szt 0   15 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD, 

         

3.2.1 

Wsparcie inicjatyw 

zwiększających 

potencjał społeczny 

subregionu 

mieszkańcy, 

sektor społeczny,  

Projekt grantowy, 

aktywizacja 

Liczba  inicjatyw 

zwiększających 

potencjał 

społeczny  

szt 0 5 Ankiety od  

beneficjentów, 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD 

3.2.2 Wsparcie działań na 

rzecz poprawy 

mieszkańcy, w 

tym grupy 

Konkurs, 

projekt grantowy, 

Liczba działań 

wspierających 

szt 0    13 Ankiety od  

beneficjentów, 
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dostępu do 

informacji 

defaworyzowane, 

sektor społeczny 

aktywizacja działania na rzecz 

poprawy dostępu 

do informacji 

dokumentacja 

fotograficzna i  badania 

własne LGD 

SUMA      43  
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Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania 

kryteriów wyboru. 

1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno – instytucjonalnych wraz ze zwięzłą 

informacją wskazującą sposób powstania poszczególnych procedur, ich kluczowe cele i 

założenia. 

LGD na podstawienie szerokich konsultacji z mieszkańcami oraz powołaną Grupą Roboczą ds. opracowania 

LSR, a także na podstawie opracowanej diagnozy społecznej wypracował przejrzyste i niedyskryminujące 

procedury wyboru operacji. Wstępne założenia procedury oceny operacji i ich ewentualna aktualizacja bądź 

zmiana zostały zgłaszane podczas spotkań z mieszkańcami, które odbywały się w każdej z gmin członkowskich 

należących do LGD. Pracownicy obu biur (zarówno Związku Stowarzyszeń LGD9 jak i Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”) zebrali zgłaszane przez uczestników konsultacji 

społecznych propozycje rozwiązań, które następnie zredagowali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

z wypracowanymi założeniami strategii tj. diagnozą, celami i przedsięwzięciami. Przyjęte procedury mają na 

celu efektywne wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych, a przede wszystkim  

pobudzenie lokalnej gospodarki (w LSR 50% środków przeznaczono na tworzenie miejsc pracy).  

Przyjęte procedury wyboru operacji dają gwarancję pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w tym 

osiągnięcia zawartych w strategii celów i wskaźników. 

W LSR przewiduje się realizację następujących typów operacji: 

1. operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD  

i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji SW 

2.  projekty grantowe 

3.  operacje własne LGD (których beneficjantem i realizatorem operacji jest LGD) 

4.  projekty współpracy 

W odpowiednich załącznikach do LSR znajdują się zasady i regulaminy określające przejrzysty podział zadań  

i zakres odpowiedzialności organów LGD, zapisy pozwalające na zapewnienie w naborze tych samych 

kryteriów wyboru, organizację naborów, procedurę weryfikacji wstępnej (zgodność z LSR) i zgodność  

z lokalnymi kryteriami wyboru złożonych wniosków, ustalanie kwot wsparcia, przedstawiony został system 

głosowania oraz tryb wnoszenia odwołania i protestu od rozstrzygnięć Rady. 

Szczegółowo wysokość wsparcia na realizację operacji w ramach LSR określa Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz na podstawie projektu Rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach 

priorytetu 4 ,,Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. 

Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej LGD ustaliła na poziomie 

50 000,00 zł. Kwotę określono na podstawie średniej wysokości wsparcia przyznawanego w okresie 2007 -2013 

przez Związek Stowarzyszeń LGD9. Związek Stowarzyszeń LGD9 w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” udzielił wsparcia łącznie na 

realizację 7 projektów w łącznej kwocie 619 960,50 zł., co średnio stanowi około 88 tys. zł. na jeden wniosek. 

Ustalając wysokość wsparcia kierowano się również informacji pochodzącymi z lokalnego rynku pracy  

i wysokością dotacji udzielanych na ten cel przez Powiatowe Urzędy Pracy w Kętrzynie, Węgorzewie i Giżycku 

(max. 25 tys. zł.) Dodatkowo przy ustalaniu wysokości kwoty kierowano się  analizą SWOT oraz wynikiem 

spotkań konsultacyjnych, w tym informacjami  uzyskanymi z analizy zebranych kart projektów. Potencjalni 

beneficjanci najczęściej wskazywali kwotę 50 000,00 zł. jako wystarczającą do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej związanej w głównej mierze z wydatkami inwestycyjnymi w branży turystycznej. Kwota 

przyznawana na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie kwota stałą, a opracowany przez wnioskodawcę 

biznesplan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach PROW 2014 – 2020 przyjęła 

następującą intensywność pomocy dla: 
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1. Osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą – 50 000,00 PLN (jest to kwota ustalona 

przez LGD) 

2. Podmiotów gospodarczych rozwijających swoją działalność gospodarczą do 300 000,00 PLN (kwota 

ustalona zgodnie z Rozporządzeniem) 

3. Jednostki sektora finansów publicznych – wysokość dofinansowania operacji jest stała i wynosi: 

63,63% 

4. Beneficjenci realizujący operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – 

500 000,00 PLN 

5. Grantobiorcy – 5 000 PLN – 50 000,00 PLN 

 

oraz przewidziano następujące limity pomocy na operacje: 

1. 63,63% - realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych 

2. 70 % - dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą 

3. 100% - dla pozostałych podmiotów 

 

W ramach programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 przyznaje się pomoc finansową  

w następujący sposób: 

Lp. Cel Intensywność pomocy do Limit na 

beneficjaneta 

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 

pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie 

innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw 

produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

50 % kosztów 

kwalifikowalnych 

300 000,00 zł. 

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach 

rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 

uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy 

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury 

50 % kosztów 

kwalifikowalnych 

300 000,00 zł. 

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

50% kosztów 

kwalifikowalnych, a gdy 

operacja spełnia warunki 

określone w art. 95 ust. 3 

rozporządzenia nr 508/2014 – 

85% 

300 000,00 zł. 

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

50% kosztów 

kwalifikowalnych, a gdy 

operacja spełnia warunki 

określone w art. 95 ust. 3 

rozporządzenia nr 508/2014 – 

85% 

300 000,00 zł. 

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej 

roli w rozwoju lokalnym oraz zarzadzaniu lokalnymi 

zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 

50% kosztów 

kwalifikowalnych, a gdy 

operacja spełnia warunki 

określone w art. 95 ust. 3 

rozporządzenia nr 508/2014 – 

85% 

300 000,00 zł. 

 

 

2. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla 

programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania 

kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami. 

Ostateczny kształt Lokalnych kryteriów wyboru został zaakceptowany przez Walne Zebranie Członków LGD 

29 grudnia 2015r., które zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Zarówno opracowanie 
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kryteriów, jak i ich zmiana zostały sformułowane już na etapie konsultowania LSR ze społecznością lokalną 

dając podstawę do uruchomienia procedury zmiany bądź uaktualnienia kryteriów. 

Przeprowadzany monitoring wdrażania LSR oraz przeprowadzona na jego podstawie aktualizacja strategii może 

być przyczynkiem do zmiany lokalnych kryteriów w celu wyboru bardziej efektywniejszych operacji 

przyczyniających się do osiągania założonych w strategii celów, przedsięwzięć i wskaźników.  

Inicjatywę zmiany lokalnych kryteriów wyboru i procedur ma Rada LGD, a uprawionym do wystąpienia  

o zmianę jest Przewodniczący Rady LGD. W tym celu zgłasza pisemną propozycję zmian wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem. Propozycje zmian są rozpatrywane i uchwalane na Walnym Zebraniu Członków. 

W przypadku zmiany lokalnych kryteriów będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych dopiero po dniu 

zatwierdzenia zmian. W oparciu o zatwierdzone przez WZC zmiany biuro LGD będzie zobowiązane do 

przygotowania nowych kart oceny. 

 

3. Wskazanie, w jaki sposób w kryteriach wyboru operacji została uwzględniona innowacyjność 

oraz przedstawienie jej definicji i zasad oceny.  

Definicja innowacyjności została wypracowana podczas konsultacji z Grupą Roboczą ds. LSR, ponieważ 

jednym z zastosowanych kryteriów wyboru jest innowacyjność. 

Przez innowacyjne należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a  także 

przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do 

wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu 

dystrybucji. 

Do oceny wniosków przyjęto następujące rodzaje innowacji: 

- Innowacja procesowa – zorientowana na zmianę metod wytwarzania/ wykonania/ organizacji 

- Innowacja produktowa – to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu/ produktu/ 

usługi już wytwarzanego 

- Innowacja organizacyjna – odnosząca się do wdrażania nowych metod w organizacji firmy, w jej relacjach 

wewnętrznych i zewnętrznych 

- Innowacja marketingowa – związana z nowymi technikami marketingowymi dotyczącymi produktu, usługi, 

promocji czy strategii.  

W procesie oceny operacji innowacyjność zostanie oceniona w następujący sposób: 

10  pkt.– operacja ma charakter innowacyjny 

0 pkt. – operacja nie ma charakteru innowacyjnego 

 

Rozdział VII. Plan działania. 

Plan działania zostanie zrealizowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Plan działania jest bardzo ściśle powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w  rozdziale V, który zawiera opis 

celów i wskaźników. W dokumencie tym wskazano szczegółowo harmonogram osiągania poszczególnych 

wskaźników produktu  poszczególnych przedsięwzięć w przedziałach czasowych (2016 -2018, 2019-2021, 

2022-2023) dla przedsięwzięć, co w rezultacie znajdzie odzwierciedlenie w osiągnięciu 3 celów ogólnych 

 i 7 szczegółowych LSR. 

Określając wskaźniki produktu w oparciu o wdrażanie LSR w zakresie PROW założono, iż każdy z nich do 

końca 2018 r. zostanie osiągnięty na poziomie minimum 20%. Przyjęty poziom realizacji poszczególnych 

wskaźników w pierwszych trzech latach wdrażania LSR pozwoli zaspokoić oczekiwania beneficjentów 

określone na podstawie kart projektów, ustalić potrzeby, które zdiagnozowane zostaną po ogłoszeniu 

pierwszych konkursów i dokonać ewentualnych korekt na kolejne lata. 

W ostatnim okresie wdrażania założono realizację ok. 10 % wskaźników produktu LSR. 

Na koniec wdrażania LSR (31.12.2023 r.) Plan działania zakłada 100% realizację 23 wskaźników produktu. 
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Rozdział VIII. Budżet LSR 

1. Ogólna charakterystyka budżetu. 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”  

opracowana w standardach Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność opierać się będzie o fundusze 

z dwóch źródeł: PROW na lata 2014 -2020 oraz PO ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020. 

Środki wydatkowane na LSR pochodzić będą głównie z 4 źródeł: 

 Budżet EFRROW 

 Budżet EFMiR 

 Budżet państwa 

 Wkład własny 

 

Załącznik nr  4 do LSR – Budżet zawiera trzy tabele, które szczegółowo wskazują źródła i poziom finansowania 

celów, przedsięwzięć, z uwzględnieniem podziału środków w odniesieniu do beneficjentów będących 

jednostkami finansów publicznych. 

Tab. 1. Budżet LSR z podziałem na poszczególne fundusze EFSI  

Tab. 2. Budżet na realizację LSR w odniesieniu do celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć 

Tab. 3. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020     

Na realizację LSR przewidziana została kwota 15 010 000,00 PLN 

Przewidziana wysokość wsparcia na projekty współpracy wynosi 2% kwoty przewidzianej na realizację LSR 

PROW czyli 133 000,00 PLN 

Natomiast na realizację projektów współpracy finansowanych z PO Rybactwo i Morze założono wysokość 

wsparcia na poziomie 5 % (440 000,00 PLN) ze względu na duże zawansowanie w ich przygotowaniu 

(podpisana umowa partnerska na realizację projektu krajowego i list intencyjny na realizację projektu 

międzynarodowego skierowanego do sektora rybackiego). 

Koszty funkcjonowania: 2 000 000,00 PLN, ze wskazaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich jako funduszu wiodącego. 

Koszty aktywizacji: 250 000,00 PLN, w tym 132 750,00 PLN przeznaczono na wdrożenie Planu komunikacji. 

Całkowity budżet to: 17 833 000,00 PLN. 

W ramach realizacji LSR  (poddziałanie 19.2 PROW 2014 – 2020) założono wsparcie dla beneficjentów 

będących jednostkami finansów publicznych na poziomie 32 %. 

Ponad 50% budżetu przeznaczonego na realizację LSR przeznaczono na wsparcie operacji związanych  

z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. 

 

Rozdział IX. Plan Komunikacji 

Mając na względzie udział społeczności lokalnej we wdrażaniu LSR opracowano Plan Komunikacji, który 

określa zasady prowadzenia działań informacyjno  – promocyjnych przez LGD. Wskazuje cele, działania 

i środki przekazu dzięki którym przekazywane będą informacje na linii społeczność lokalna – LGD – 

społeczność lokalna  na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Taki model porozumiewania się jest zgodny 

z instrumentem RLKS opierającym się na rozwijaniu potencjału społeczności lokalnych w zakresie rozwoju 

danego obszaru oraz osiągania celów strategii. W prace nad Planem komunikacji zaangażowani byli 

mieszkańcy obszaru objętego LSR ze wszystkich sektorów partnerskich. Wykorzystano również doświadczenia 

z poprzedniego okresu programowania na lata 2007-2013.  

Grupy docelowe zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy obszaru, analizy SWOT, zidentyfikowanych 

problemów, celów i przedsięwzięć określonych w LSR  oraz celów  przyjętych w niniejszym Planie 

komunikacji. Odbiorcami tych działań są wszyscy mieszkańcy obszaru działania LGD,  jednak o różnym 

stopniu  potrzeb informacyjnych. Beneficjenci – ci faktyczni jak  i potencjalni są bardziej zaangażowani we 

wprowadzanie zmian na obszarze działania LGD i przyczyniają się bezpośrednio do osiągnięcia założonych  

w LSR celów. W związku z powyższym ich potrzeby komunikacyjne obejmować będą kwestie ściśle 

merytoryczne, związane bezpośrednio z realizowaną operacją. Wsparcie będzie również im niezbędne w trakcie 

realizacji  i rozliczenia operacji.  Potencjalni beneficjenci poszukujący pomysłów i sposobu ich realizacji, 

potrzebują motywacji, aktywizacji i wsparcia  do podjęcia konkretnych działań. Niezbędne jest prezentowanie 

im tzw. dobrych praktyk, które są najbardziej wiarygodne i  przekonywujące . Rozpowszechnianie i promocja 
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już zrealizowanych operacji w dużym stopniu powinna zachęcić mieszkańców do włączenia się w realizację 

LSR. 

Głównym celem Planu Komunikacji jest zapewnienie pełnej, aktualnej i przejrzystej informacji o LSR, jej 

głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały 

największe szanse wsparcia z budżetu LSR. 

Realizacji tak sformułowanego celu służyć będą następujące działania komunikacyjne: 

1. Kampania informacyjne prowadzona przy wykorzystaniu mediów, uwzględniająca materiały drukowane. 

2. Spotkania bezpośrednie prowadzone w formie szkoleń, indywidualnego doradztwa oraz prowadzenia 

punktów informacyjnych.  

3. Imprezy masowe obejmujące wszelkie działania promocyjno – aktywizujące organizowane przez LGD oraz 

udział LGD w lokalnych wydarzeniach. 

4. Badania satysfakcji obejmujące wszelkie działania mające na celu uzyskanie informacji zwrotnej na temat 

działalności LGD i wdrażania Strategii, zwłaszcza ankiety, rozmowy i pozostałe formy kontaktów 

interpersonalnych.  

Cele zostaną osiągnięte w wyniku realizacji działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, 

składających się na kompleksowy proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W celu zapewnienia jak 

najlepszej skuteczności komunikacji szczególna uwaga zostanie skierowana na używanie prostego  

i zrozumiałego języka.  

Podjęte działania komunikacyjne oraz wykorzystane do tego celu kanały przekazu docelowo pozwolą osiągnąć 

założone cele oraz oczekiwane wskaźniki, a tym samym potwierdzić skuteczność podjętych działań, w zakresie: 

a. wzrostu świadomości możliwości jakie stwarza LSR 

b. wzrostu świadomości korzyści wynikających z wdrożenia LSR 

c. wzmocnienia pozytywnego wizerunku LGD jako podmiotu wdrażającego LSR 

d. zwiększenia rozpoznawalności  marki LGD, jako jednostki doradczej w zakresie aplikowania o środki 

e. zwiększenia liczby zgłaszanych do dofinasowania operacji oraz podniesienie ich jakości, zwłaszcza poprzez 

edukację w zakresie wytycznych i wymogów oraz zasad kwalifikowalności wydatków. 

f. zwiększenia  ilość osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz korzystających z doradztwa LGD. 

Raz w roku zostaną przeprowadzone badania z zakresu komunikacji w zakresie wdrażania LSR, których celem 

będzie ocena jakości prowadzonych działań komunikacyjnych, zadowolenia odbiorców, realizacji założonych  

w planie celów oraz uzyskanie informacji w zakresie potrzeb i oczekiwań odbiorców w tym zakresie.  

 

Rozdział X. Zintegrowanie 

1. Opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/ 

strategiami w szczególności strategiami rozwoju województwa poprzez porównanie celów  

i założeń tych dokumentów z celami LSR i wykazanie ich spójności 

Nadrzędnym dokumentem strategicznym dla LSR, przygotowywanym zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

sprawowania polityki regionalnej, jest Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego do 2025 r., której aktualizacja miała miejsce w 2013 r. Cel główny ww. dokumentu - "Spójność 

ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy", w kontekście regionalnym ma być 

osiągnięty dzięki inteligentnej specjalizacji regionu. W omawianej Strategii wyodrębniono trzy priorytety 

obejmujące: konkurencyjną gospodarkę, otwarte społeczeństwo i nowoczesne sieci, z których wynikają 4 cele 

strategiczne: 

1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, który obejmuje najważniejsze zagadnienia na styku gospodarka-

społeczeństwo, 

2. Wzrost aktywności społecznej – zawierający cele operacyjne ze sfery społeczeństwo-sieci,  

3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – ukierunkowany głównie na sferę rozwoju gospodarczego 

regionu, 

4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju – mający wpływ na realizację wszystkich pozostałych celów 

strategicznych. 
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Opracowana LSR wpisuje się w podstawowe kierunki rozwoju przyjęte w regionalnym dokumencie 

planistycznym. W przypadku LSR pierwszy cel strategiczny, dotyczący podniesienie jakości życia 

mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych wpisuje się w cel strategiczny 4. Drugi  

z celów strategicznych LSR dotyczący wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych 

miejsc pracy, odpowiada założeniom celu 1. oraz 3. strategii wojewódzkiej. Kolejny, trzeci cel, zakładający 

zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu koresponduje z celem strategicznym 2  

(tab. 10.1). 

 

Tabela 10.1. Schemat ideowy spójności celów wybranych dokumentów strategicznych z celami LSR 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do 

2025 r. 

Cele szczegółowe LSR
71

 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

1. Wzrost konkurencyjności gospodarki 

wzrostu konkurenc. regionu poprzez rozwój 

inteligent. specjaliz.        

wzrost innowacyjności firm        

wzrost liczby miejsc pracy        

2.Wzrost aktywności społecznej 

rozwój kapitału społecznego        

wzrost dostępności i jakości usług 

publicznych        

3.Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych 

doskonalenie administracji        

4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju 

zwiększ. zewn. dostępności komunikac. 

oraz wewn. spójności        

poprawa jakości i ochrona środowiska 

przyrodniczego        

Osie priorytetowe RPO Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Cele szczegółowe LSR 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

1. Inteligentna gospodarka Warmii i        

                                                           
71 Cele ogólne i szczegółowe LSR: 
1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych 
1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej 
1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 
2. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy 
2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki 
2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu 
3. Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu 
3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu 
3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji pozarządowych 
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Mazur 

2. Kadry dla gospodarki        

3. Cyfrowy region        

4. Efektywność energetyczna        

5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne 

wykorzystanie zasobów.        

6. Kultura i dziedzictwo        

7. Infrastruktura transportowa        

8. Obszary wymagające rewitalizacji        

9. Dostęp do wysokiej jakości usług 

publicznych        

10. Regionalny rynek pracy        

11. Włączenie społeczne        

Cele strategiczne  i operacyjne Strategii 

zintegrowanego rozwoju powiatów Wielkich 

Jezior Mazurskich
72

 

Cele szczegółowe LSR 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

1. Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku pracy 

1.3. Modernizacja bazy edukacyjno-

sportowej na obszarze WJM        

1.4. Wsparcie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego   

2. Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego rynku pracy 

2.2. Wspieranie inicjatyw na rzecz ogranicz.bezrob. na lokalnym 

rynku pracy 
     

2.3. Aktywizacja pracodawców oraz osób bezrobotnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy  

2.4. Promocja i pomoc w zatrudnieniu osób dotkniętych wykluczeniem społecznym  

4. Rozwój infrastruktury technicznej subregionu 

4.2. Wdrażanie technologii informac.-komunikac. służących rozwojowi społ. 

informac. 
   

5. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu 

5.2. Wspieranie i promowanie obszaru WJM jako atrakcyjnego miejsca zamieszk.  

i inwest. 
   

5.3. Poprawa jakości środ. i wykorzystanie OZE na 

obszarze WJM 
      

Kierunki działań Strategii "Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020"
73

 

Cele szczegółowe LSR 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

KIERUNEK 1. Nowoczesna edukacja         

                                                           
72

 dokument opracowany i przyjęty do realizacji w 2014 r., dla powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego i mrągowskiego. 
73 strategia powstała w 2013 r., w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich. W pracach nad Strategią brali udział przedstawiciele 5 gmin objętych LSR. 
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– konkurencyjny rozwój 

KIERUNEK 2. Integracja społeczna  

i budowa zaufania        

KIERUNEK 3. Przedsiębiorczość  

i zatrudnienie        

KIERUNEK 4. Regionalny produkt 

turystyczny WJM        

KIERUNEK 5. Inwestycje komunikacyjne        

Priorytety rozwojowe Strategii rozwoju 

turystyki województwa warmińsko-

mazurskiego, 2010 

Cele szczegółowe LSR 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

1. Rozwój regionalnych produktów 

turystycznych        

1. Skuteczna promocja produktów 

turystycznych 
       

3. Rozwój aktywności społecznej i kadr oraz branżowych struktur organizacyjnych   

Wybrane cele operacyjne Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych 

powiatu węgorzewskiego
74

 

Cele szczegółowe LSR 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

Ograniczenie alienacji grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym   

Zwiększenie liczby aktywnych liderów w środowisku lokalnym    

Priorytety Regionalnego Planu Działań na 

rzecz zatrudnienia na rok 2015 w 

województwie warmińsko – mazurskim.  

Cele szczegółowe LSR 

1.1 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

1.Aktywna polityka rynku pracy 

zwiększająca adaptacyjność mieszkańców 

regionu na rynku pracy. 
       

2.Wzmacnianie efektywności działań 

podejmowanych na rzecz promocji 

włączania zawodowego.  
       

Wybrane cele Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Giżyckim w latach 2011 – 2018 
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 

1.Rozwój systemu wsparcia grup 

zagrożonych wykluczeniem lub 

wykluczonych społecznie 
       

2. Aktywizacja i integracja grup 

szczególnego ryzyka, w tym osób 

niepełnosprawnych. 
       

3. Rozwój form współpracy środowisk 

działających w sferze pomocy społecznej 

oraz ochrony zdrowia. 
       

                                                           
74

 http://pcprwegorzewo.republika.pl/Strategia%20RPS.pdf 
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Wybrane cele Strategii Rozwoju Społeczno – 

gospodarczego Gminy Węgorzewo do 2015 

r.  
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1.Poprawa warunków bytowych 

społeczeństwa poprzez rozwój i wsparcie 

lokalnej przedsiębiorczości. 

       

1. Poprawa wizerunku miasta i gminy 

poprzez rozwój infrastruktury.  
       

2. Rozwój turystyki od A do Z        

3. Integracja i aktywizacja 

mieszkańców miasta i gminy 
       

 

2. Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności 

gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć 

Zgodnie ze specyfiką podejścia Leader, LSR ma charakter zintegrowany, tzn. jest spójna, w kontekście 

odniesienia przyjętych celów i przedsięwzięć do "środowiska" w jakim będą te cele i przedsięwzięcia wdrażane. 

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 poprawą stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej będą mogły być 

wdrażane wówczas, gdy znajdą zainteresowanie wśród samorządów lokalnych, ale także w przypadku działań 

związanych z tworzeniem i wdrożeniem ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych, 

muszą one uaktywnić organizacje turystyczne oraz podmioty branży turystycznej. Z kolei  

w przypadku rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej, mimo że będą to głownie zadanie realizowane przez 

jednostki samorządowe, to należy uwzględnić fakt, że organizacje społeczne są podmiotami, które przyczyniają 

się do efektywnego wykorzystania tej bazy poprzez promowanie aktywności fizycznej itp. Można więc 

zauważyć, że całość przedsięwzięć tej sfery wymaga koordynacji i współdziałania sektorów publicznego, 

społecznego i gospodarczego. 

W przypadku grupy przedsięwzięć związanych z poprawą wykorzystania OZE i oszczędzania energii są one 

domeną samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych propagujących ideę, przy czym realizacja części 

przedsięwzięć to obszar zainteresowania podmiotów zajmujących się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. 

Z kolei liderem w realizacji przedsięwzięć związanych z poprawą stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

będą lokalne podmioty gospodarcze, przy czym część działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości to 

obszar aktywności zarówno NGO jak i lokalnych samorządów. 

Przedsięwzięcia związane z przedłużeniem sezonu turystycznego i zwiększeniem dochodów z turystyki 

znajdują się głównie w kręgu zainteresowania podmiotów branży turystycznej jak i lokalnych organizacji 

turystycznych. Należy jednak zauważyć, że sfera promocji turystyki to odpowiedzialność sektora publicznego. 

Przedsięwzięciom służącym poprawie poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu będą tworzyły 

m.in. operacje obejmujące renowację zabytkowych obiektów. Przedsiębiorcy i rolnicy zasilą te obiekty 

usługami, a organizacje III sektora włączą swoich członków w działania promujące lokalne tradycje i będą 

współorganizatorami imprez i współtwórcami pomysłów na lokalne produkty. 

W ramach grupy przedsięwzięć związanych z poprawą poziomu aktywności społecznej mieszkańców 

subregionu będą szczególnie promowane inicjatywy realizowane z wykorzystaniem tradycji lokalnych,  

a jednocześnie przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej, społecznej i gospodarczej. 

Operacje wdrażane w ramach takich przedsięwzięć, jak wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny 

subregionu, czy działań na rzecz poprawy dostępu do informacji będą służyły różnicowaniu gospodarowania, 

przy jednoczesnym rozwoju kapitału ludzkiego. Są one głównie obszarem zainteresowania organizacji sektora 

społecznego i publicznego. 

W konkluzji należy zauważyć, że każdy z przedstawicieli sektorów wchodzących w skład LGD ma możliwość 

realizacji szerokiej gamy przedsięwzięć, znajdujących się w obszarze zainteresowania pozostałych sektorów 

życia społeczno-gospodarczego. Wszyscy interesariusze (przedstawiciele różnych sektorów, gałęzi i branż) 
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zaangażowani w proces wdrażania strategii wzajemnie się uzupełniają, co sprzyja integrowaniu się, wzrostowi 

poczucia wspólnoty i rozszerzeniu możliwości wsparcia procesu wdrażania przyjętych przedsięwzięć. 

Przedłożona do realizacji LSR przedstawia spójny i logiczny system wdrażania wszystkich celów, 

przedsięwzięć jak i związków między różnymi podmiotami uczestniczącymi w ich realizacji. 

 

Rozdział XI. Monitoring i ewaluacja 

Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2016-2023 jest dysponowanie wiedzą na temat osiąganych postępów w zakresie wdrażanych kierunków 

interwencji oraz zdolność do prawidłowego reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi 

założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji zadań kluczowych. LSR 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 LGD oraz stanu realizacji strategii  

w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności 

i wydajności wdrażanej strategii, jak również ocena zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami i celami. 

Za proces monitorowania działalności LGD i wdrażania LSR jest odpowiedzialny Zarząd LGD. 

Przeprowadzenie badań wymagających profesjonalnego przygotowania, Zarząd LGD może zlecać ekspertom 

zewnętrznym. Do przygotowania sprawozdania monitoringowego zostanie oddelegowany pracownik biura 

LGD, który dokona analizy dokumentów, stopnia osiągania wskaźników, przeprowadzi wywiady  

z beneficjentami. Gotowe sprawozdanie zostanie przedłożone Zarządowi LGD w celu jego zatwierdzenia lub 

skierowania do poprawek. Zaakceptowane przez Zarząd sprawozdanie z monitoringu Zarząd przedstawia na 

Walnym Zebraniu Członków, jak również umieszcza je na stronie internetowej LGD.  

Wyniki monitoringu w formie corocznego sprawozdania, sporządzane po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego, będą podstawą do opracowania raportu ewaluacyjnego. 

Ewaluacja 
Ewaluacja jest oceną efektywności, skuteczności oddziaływania, trwałości i zgodności funkcjonowania LGD 

 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. 

Poziom organizacyjny 
Zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2016-2023 propozycje celów i przedsięwzięć stanowią 

wyzwanie dla całej społeczności obszaru działania LGD. Efektywność realizacji celów wskazanych  

w dokumencie w dużej mierze będzie zależała od prawidłowego jej monitoringu i ewaluacji. Komórką 

odpowiedzialną za nadzór nad monitoringiem i ewaluacją w LGD jest Zarząd.  

Organem pomocniczym, wykonującym czynności techniczne związane z procesem monitoringu i ewaluacji  jest 

Biuro LGD, do  zadań którego  należeć będą: 

 pomiar efektywności i zasięgu oddziaływania podejmowanych działań komunikacyjnych 

 analiza stopnia realizacji celów, przedsięwzięć oraz wskaźników LSR 

 zbieranie danych dotyczących działalności organów stowarzyszenia 

 badanie zgodności realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR 

 zbieranie danych na temat jakości świadczonego doradztwa oraz organizowanych przedsięwzięć  

z zakresu animacji lokalnej 

 badanie zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu  

na poszczególne przedsięwzięcia 

 przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji LSR 
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Co dwa lata na podstawie analizy materiałów przedstawionych przez Biuro LGD, Zarząd sporządza raport 

ewaluacyjny w oparciu o kryteria efektywności, trwałości, trafności oraz skuteczności analizowanych 

poziomów wdrażania LSR. 

Poziom merytoryczny 
Zarząd LGD będzie merytorycznym wsparciem dla Biura LGD. Jego zadaniem jest przede wszystkim nadzór 

nad zadaniami monitorującymi prowadzonymi przez Biuro LGD. 

Poziom społeczny 
Dotyczy on wzmacniania spójności i integralności społecznej obszaru LGD, jak również szerzenia zapisów LSR 

wśród mieszkańców i pozyskiwania potencjalnych beneficjentów dla realizacji w niej kierunków interwencji. 

W celu upowszechniania treści Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zaplanowano szereg działań przedstawionych 

w planie komunikacji. 

Zaplanowane w LSR działania dotyczące monitoringu i ewaluacji zostały szczegółowo rozpisane  

w załączniku nr 2 do LSR. 

Rozdział XII. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

W celu zdiagnozowania czy w opracowywanej LSR nie ma przesłanek do stwierdzenia wystąpienia znaczącego 

ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000  

w związku z realizacją przedsięwzięć, bądź innych działań nim objętych poddano jej zapisy analizie pod kątem 

spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku analizy 

sformułowano następujące wnioski: 

1) Przedsięwzięcia wskazywane w LSR są jedynie wstępnymi koncepcjami, których skonkretyzowanie nastąpi 

dopiero na etapie ich  realizacji. W związku z tym nie ma wiedzy na temat konkretnych danych w zakresie 

proponowanych działań takich jak lokalizacja, typ, skala, powierzchnia zabudowy inwestycji. Ze względu 

na brak tych szczegółowych parametrów przedsięwzięć inwestycyjnych nie jest możliwe wykonanie 

szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko (z tego względu niemożliwa jest również pełna 

kwantyfikacja oddziaływania). 

2) Działania takie jak np. inwestycje infrastrukturalne, modernizacyjne, ze względu na swój charakter, będą 

obowiązkowo poddane wymaganym prawem procedurom, w związku z czym będą one podlegały procesom 

uzgadniania z organami uprawnionymi do wydawania takich decyzji/opinii, co wyeliminuje wystąpienie 

negatywnego wpływu np. na zachowanie dziedzictwa kulturowego czy na środowisko przyrodnicze. 

3) Realizacja niektórych przedsięwzięć wyznaczonych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wymagała 

będzie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zakończonej uzyskaniem decyzji określającej 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego można prognozować, iż 

realizacja projektów, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, będzie zgodna  

z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. 

4) Każdy projekt starający się o dofinansowanie musi zgodnie z prawem przejść osobną, indywidualną 

procedurę badania jego wpływu na środowisko w ramach m.in. opracowania Prognoz oddziaływania na 

środowisko, które badają wpływ konkretnego przedsięwzięcia na zdrowie, życie ludzi i na środowisko. 

Analizie poddano również następujące dokumenty: 

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

2) Program Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 

3) Regionalny Program Operacyjny Warmia – Mazury na lata 2014-2020. 

4) Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2025 

 

Celem tej analizy było stwierdzenie, w jakiej pozostają one relacji, jako dokumenty strategiczne poddane 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w stosunku do założeń zawartych w LSR. Wszystkie ww. 

dokumenty ocenione zostały pod względem strategicznego oddziaływania na środowisko przez RDOŚ. LSR 

zgodnie z instrumentem RLKS w okresie programowania 2014-2020 jest uszczegółowieniem powyższych 

dokumentów dla określonych obszarów i będzie stanowić instrument realizacji ich założeń. Uszczegółowienie 
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polegało będzie na wskazaniu możliwych do realizacji zadań zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do 

perspektywy finansowej 2014-2020. Stąd też przeprowadzona analiza pokazała, iż założenia LSR wpisują się  

w powyższe dokumenty, co stanowić może przesłankę, iż ich oddziaływanie na środowisko będzie co najmniej 

neutralne. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielkie Jeziora Mazurskie” stoi na stanowisku, że Lokalna 

Strategia Rozwoju w stopniu znikomym określa ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja zaplanowanych zadań nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko. Wobec tego Zarząd LGD uważa, że brak jest przesłanek do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LSR. 

W związku z powyższym, a także mając na uwadze przedstawione powyżej wnioski wnikające  

z analizy LSR, 27 listopada 2015 roku wystąpiono pisemnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Olsztynie z zapytaniem czy w przypadku opracowywania LSR dla obszaru działania Związku Stowarzyszeń 

LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” konieczne jest opracowanie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi RDOŚ stwierdził, iż konieczne jest 

opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w stosunku do dokumentu, jakim jest Lokalna Strategia 

Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 oraz pismem z 07 grudnia 2015 roku uzgodnił zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w ww. prognozie. Obecnie RDOŚ w Olsztynie jest w trakcie 

weryfikacji przesłanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 do LSR - Procedury aktualizacji / zmiany LSR 

Jednym z procesów ściśle powiązanym z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju jest jej aktualizacja.  

W oparciu o ocenę procesu wdrażania oraz uwarunkowań podejmuje się decyzję o jej aktualizacji. 

Aktualizacja będzie przeprowadzana w oparciu o analizę: 

 zmian uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rozwój obszaru działania LGD 

 zmian oczekiwań i aspiracji lokalnego społeczeństwa 

 zestawień zawierających zakładane efekty realizacji przedsięwzięć zapisanych w LSR oraz stopień  ich realizacji  

 skuteczności zarządzania procesem wdrażania strategii 

 skuteczność i promocję aktywizacji społeczności lokalnej 

Decyzja o aktualizacji strategii będzie wspomagana przez wykonywanie następujących czynności: 

Monitorowanie organizacji procesu wdrażania strategii 

Promowanie Lokalnej Strategii Rozwoju wśród lokalnej społeczności oraz usuwanie barier informacyjnych 

i kompetencyjnych w zakresie przygotowywania wartościowych projektów realizowanych w ramach LSR, to 

zadania dla odpowiedniego jej wdrażania i zarządzania. Odpowiedzialność za podtrzymywanie procesu 

strategicznego i realizację w/w zadań spoczywają na Lokalnej Grupie Działania. 

Wdrażanie strategii i monitorowanie wdrażania jak i proces rozwoju lokalnego nie mogą być incydentalne, lecz 

powinny mieć charakter ciągły, ewolucyjny. Dlatego też zakładamy, że analizy będą prowadzone w sposób 

permanentny w całym okresie wdrażania. Rozgraniczamy proces aktualizacji w dwu sytuacjach: rutynowej 

(ewolucyjnej) i nadzwyczajnej (skokowej). Aktualizacja może więc następować w sposób: 

- doraźny - w momencie pojawienia się zasadniczych zmian w uwarunkowaniach wdrażania strategii lub  

w metodach jej wdrażania 

- okresowy - w pierwszym kwartale trzeciego roku kalendarzowego, po podsumowaniu wykonania 

przedsięwzięć zakładanych do wykonania w latach poprzednich. 

W ramach aktualizacji strategii zakres zmian może być następujący: 

a) zmiana przedsięwzięć i celów strategii: 

 usunięcie lub przeformułowanie treści przedsięwzięć nie cieszących się zainteresowaniem lokalnych podmiotów 

 usunięcie lub przeformułowanie treści przedsięwzięć dezaktualizowanych na skutek uwarunkowań rozwojowych 

obszaru działania LGD 

 ograniczenie lub przeformułowanie treści przedsięwzięć, które w minionym okresie wdrażania uzyskało zakładane 

wskaźniki 

 wprowadzenie nowych przedsięwzięć lub zmiana treści przedsięwzięć dotychczasowych ze względu na nowe 

spojrzenie na rzeczywistość i innowacyjność pomysłów na wykorzystanie lokalnego potencjału rozwoju 

b) przeformułowanie strategii wykonane poprzez powielenie procedury wykorzystywanej w ramach 

partnerskiego procesu formułowania aktualnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju (taka sytuacja może nastąpić 

w przypadkach gwałtownych zmian, których wystąpienia nie można przewidzieć np. klęska żywiołowa, itp.) 

 

Monitorowanie przedsięwzięć wdrażających strategię 
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Głównym motorem osiągania celów zapisanych w LSR są zapisane w niej przedsięwzięcia 

 i ich realizacja. Dlatego też należy na bieżąco identyfikować ich realizację. W powyższym kontekście 

monitoring powinien dotyczyć: 

 efektywności osiągania celów ogólnych i szczegółowych strategii na skutek realizacji przedsięwzięć 

 poziomu zainteresowania lokalnej społeczności podejmowaniem działań w ramach zdefiniowanych przedsięwzięć 

 dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań 

 efektywności osiągania wyników zakładanych bezpośrednio w ramach przedsięwzięć 

 

Monitorowanie uwarunkowań rozwoju obszaru LGD 

Analiza SWOT przeprowadzona na obszarze działania LGD posłużyła do wygenerowania celów, przedsięwzięć 

i uwarunkowań, na których skupia się monitoring. Zmiana uwarunkowań powoduje konieczność aktualizacji 

LSR. Oznacza to, że zmiana układu sił i słabości wewnątrz obszaru działania LGD lub szans i zagrożeń 

prowadzić może do zmian treści całej strategii lub jej części. Może też służyć wygenerowaniu nowych 

przedsięwzięć bardziej dostosowanych do stale zmieniających się oczekiwań lokalnej społeczności oraz do 

nowych warunków. 

Podmioty biorące udział w procesie aktualizacji/zmiany 

Walne Zebranie Członków LGD jest głównym podmiotem, który będzie podejmował decyzje  

o wprowadzaniu zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Decyzje te w szczególności mogą dotyczyć: 

- Zmian w zakresie przedsięwzięć zapisanych w strategii,  

- Uruchomienia procesu konsultacyjnego poprzedzającego wprowadzenie zmian w celach strategii lub 

kluczowych zmian w przedsięwzięciach zawartych w LSR 

- Uruchomienia partnerskiego procesu przeformułowania całej strategii 

Partnerstwo w procesie formułowania LSR na obszarze działania LGD będzie podtrzymywany na etapie 

ewentualnych aktualizacji. Dlatego też: 

 w procesie aktualizacji LSR będą brali udział reprezentanci lokalnych środowisk, uwzględniając kryteria sektorowe, 

społeczno-demograficzne, przestrzenne 

 przy procesie aktualizacji będą wykorzystywane właściwe narzędzia konsultacyjne tj. spotkania, ankiety, warsztaty 

 za każdym razem proces aktualizacji LSR będzie odpowiednio promowany i rozpowszechniany 

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru i poszczególnych procedur 

Podobnie jak sama Lokalna Strategia Rozwoju tak i lokalne kryteria wyboru projektów grantowych będą 

ewaluowały w czasie, powodując konieczność ich zmiany lub modyfikacji do zmieniających się potrzeb, 

oczekiwań i uwarunkowań. 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru została sformułowana na etapie opracowywania LSR, 

w rozdziale 6 „Sposób wyboru i ocena operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru”. 

Za prowadzenie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju doraźnej i okresowej będzie odpowiedzialny Zespół ds. 

aktualizacji LSR powołany zarządzeniem Prezesa LGD. W Skład zespołu będą wchodzić wydelegowani 

pracownicy biura LGD, a jego koordynatorem będzie Dyrektor. Prezes LGD ustala tryb działania i regulamin 

pracy zespołu ds. aktualizacji LSR Opracowany przez Zespół projekt aktualizacji LSR musi być poddany 

konsultacjom społecznym za pośrednictwem strony internetowej. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje 

wnioski i uwagi kontaktując się z pracownikami biura bezpośrednio w biurze LGD lub z pomocą poczty 

elektronicznej. Opracowana aktualizacja LSR po konsultacjach społecznych, uwzględniająca zgłoszone 

poprawki, pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd LGD, kierowana jest na Walne Zebranie Członków,  

do którego kompetencji należy zatwierdzanie zmian w LSR. 
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Załącznik nr 2 do LSR – Monitoring i ewaluacja 

1.  Elementy podlegające monitoringowi 

    

      

Lp. Elementy poddane badaniu 

Wykonawca 

badania 

Źródła danych i metody ich 

zbierania 

Czas i okres dokonywania 

pomiaru Analiza i ocena danych 

1. 

Poziom realizacji LSR na 

podstawie stopnia osiąganych 

mierzalnych i weryfikowalnych 

wskaźników celów LSR 

Biuro LGD 

(ocena własna) 

ankiety beneficjentów, 

sprawozdania beneficjentów, 

wewnętrzne rejestry danych 

LGD, wizytacje na miejscu 

realizacji operacji, zdjęcia 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

stopień realizacji wskaźników 

określonych w LSR, procedury naboru i 

oceny  wniosków 

2. 

Harmonogram ogłaszanych 

konkursów 

 

Biuro LGD 

(ocena własna) rejestr ogłaszanych konkursów 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

Zgodność ogłaszania konkursów  

z harmonogramem konkursów LSR, 

ocena stopnia realizacji zadań 

wdrażanych w ramach LSR 

3. 

Budżet LSR- 

wydatkowanie środków na 

poszczególne przedsięwzięcia 

LSR Dyrektor Biura 

dane księgowe, rejestry danych, 

zestawienia 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

Stopień wykorzystania środków 

finansowych w odniesieniu do poziomu 

realizacji LSR oraz kwot wynikających z 

podpisanych umów 

4. 

Zainteresowanie stroną 

internetową LGD 

Pracownicy LGD 

(ocena własna) 

Licznik odwiedzin strony 

internetowej 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

skuteczność przekazywania/uzyskiwania 

informacji na temat działalności LGD 

mierzona liczbą odwiedzających stronę 

5. 

Poziom osiągnięcia założeń 

Planu Komunikacji 

Biuro LGD 

(ocena własna) 

analiza ankiet ze szkoleń i 

warsztatów, analiza wpisów na 

portalu społecznościowym, 

analiza wywiadów 

bezpośrednich podczas 

konferencji i spotkań, 

weryfikacja planów emisji 

radiowych, opinie 

beneficjentów 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

Poprawność realizacji zaplanowanych 

celów i zadań komunikacyjnych, efekty 

działań komunikacyjnych, w 

szczególności stopień satysfakcji 

uczestników z jako ci prowadzonych 

działań szkoleniowych i warsztatowych. 
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6. Funkcjonowanie Biura 

Dyrektor Biura i 

Zarząd LGD 

anonimowe ankiety od 

beneficjentów  i osób którym 

udzielono porad  

 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

ocena efektów pracy pracowników, 

sposób przekazywania istotnych 

informacji potencjalnym beneficjentom, 

efektywność świadczonego doradztwa, 

pomoc w rozwiązywaniu problemów, 

ocena skuteczności prowadzonej 

animacji społecznej 

7. Funkcjonowanie Rady LGD 

Zarząd LGD i  

Dyrektor Biura 

listy obecności, oświadczenia o 

powiązaniach, karty oceny, 

protokoły z oceny ofert, 

procedury, odwołania, protesty 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania LSR 

frekwencja, poprawność i jakość oceny 

operacji, zachowanie parytetów w 

sektorach, powiązania i transparentność 

ocen 

8. 

Wykorzystanie 

partycypacyjnych metod 

wdrażania LSR 

Pracownicy LGD 

(ocena własna) 

analiza raportów i sprawozdań 

z lokalna społecznością, 

przeprowadzonych ankiet 

tradycyjnych, wpisów na forach 

internetowych i portalach 

społecznościowych, statystyki 

od administratora strony 

internetowej LGD 

na bieżąco w całym okresie 

wdrażania 

Zaangażowanie społeczności lokalnej w 

procesie realizacji LSR 
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2. Elementy podlegające ewaluacji: 

      

Lp. Elementy poddane badaniu 

Wykonawca 

badania 

Źródła danych i metody ich 

zbierania 

Czas i okres dokonywania 

pomiaru Analiza i ocena danych 

1. 

LSR - stopień realizacji celów, 

przedsięwzięć oraz wskaźników  

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) 

ankiety beneficjentów, 

sprawozdania beneficjentów, 

rejestr danych LGD, 

sprawozdania roczne Biura 

LGD, wywiady i rozmowy 

telefoniczne z beneficjentami 

ocena dwuletnia dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Określenie stopnia realizacji 

poszczególnych celów. Ocena 

celowości i trafności założeń 

realizowanych w ramach LSR. 

Określenie stopnia zaspokojenia 

potrzeb beneficjentów w wyniku 

osiągnięcia rezultatów podejmowanych 

przedsięwzięć 

2. 

Harmonogram rzeczowo-

finansowy LSR 

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) wewnętrzny rejestr danych 

ocena dwuletnia dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Ocena zgodności ogłaszanych 

konkursów  i realizowanych projektów 

z harmonogramem określonym w LSR 

3. Budżet LSR 

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) 

wewnętrzny rejestr danych, 

raporty i sprawozdania 

finansowe 

ocena roczna dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Ocena zgodności i wysokości 

wydatkowania środków finansowych z 

przyznanego budżetu na poszczególne 

cele i przedsięwzięcia 

4. 

Procedury i kryteria wyboru 

wniosków  

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) 

analiza w oparciu o 

doświadczenie z 

przeprowadzonych naborów, 

kart oceny, analizy złożonych 

protestów, ankiet beneficjentów 

w zakresie oceny procedur i 

kryteriów 

ocena dwuletnia dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Ocena wpływu obowiązujących 

kryteriów na realizację wskaźników 

LSR, stopień zrozumienia i stosowania 

procedur oraz kryteriów wyboru 

5. 

Skuteczność promocji i 

aktywizacji społeczności 

lokalnej 

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) badania ankietowe, 

ocena dwuletnia dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Ocena skuteczności promocji LGD oraz 

działań wdrażanych w ramach LSR 

mierzona jako liczba osób, które 

uzyskały informację na temat działań 

oraz aktywizacji prowadzonej przez  

LGD oraz skuteczność animacji 

społeczności i  
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6. 

Działalność LGD pracownicy i 

funkcjonowanie Biura 

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) 

badania ankietowe, opinie 

beneficjentów, rozmowy z 

mieszkańcami na otwartych 

spotkaniach konsultacyjnych, 

wywiady z wnioskodawcami, 

opinie Dyrektora, Zarządu, 

członków Stowarzyszenia 

ocena roczna dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Ocena poprawności  wywiązywania się 

pracowników z powierzonych im zadań 

i obowiązków oraz ocena poprawności 

działalności LGD określająca 

skuteczność realizowanych zadań 

odnośnie do założeń LSR 

7. Plan Komunikacji 

Biuro LGD i 

Zarząd 

strona internetowa, artykuły w 

prasie, wywiady bezpośrednie z 

mieszkańcami,  

ocena roczna dokonana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

analiza poziomu realizacji wskaźników 

i budżetu, skuteczność podjętych 

działań, jakość zastosowanych narzędzi 

i sposobów komunikacji 

8. 

Wpływ realizacji LSR na 

rozwój społeczny i gospodarczy 

obszaru działania LGD 

Biuro LGD, 

Zarząd (ocena 

własna) 

rejestr danych LGD, ankiety i 

sprawozdania beneficjentów 

ocena dwuletnia dokonywana w 

pierwszym kwartale roku 

kolejnego 

Analiza wpływu działań LGD na 

procesy rozwojowe zachodzące na 

obszarze działania LGD. Ocena czy 

pozytywne efekty przedsięwzięć mogą 

przetrwać po zakończeniu realizacji 

LSR 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do LSR 

Plan działania 
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CEL 

OGÓLNY 

nr 1 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Program Podd

ziałan

ie/ 

zakre

s 

Progr

amu 

Nazwa 

wskaźnika 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie 

w PLN 

Wartość 

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Razem 

planowane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźnik

ów 

Razem 

planowa

ne 

wsparcie 

w PLN 

Cel szczegółowy 1.1 

Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej 

PROW 

/ PO RiM 

 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.1
 

Liczba 
rozbudowa
nej 
infrastruktu
ry liniowej 
związanej 
ze 
wzrostem 
atrakcyjnoś
ci 
turystyczne
j 

3  sztuki 100 392 119,62 0 0 0 0 100 0 3 392 119,62 PROW Reali

zacja 

LSR 

Liczba 
rozbudowa
nej 
infrastruktu
ry liniowej 
związanej z 
włączenie
m 
społeczny
m 

2 sztuki 100 331 680,03 0 100 

 

0 0 100 0 2 331 680,03 PROW Reali

zacja 

LSR 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.2
 

Liczba 
wybudow
anej lub 
rozbudow
anej 
punktowej 
infrastrukt
ury 
rekreacyjn
o - 
turystyczn
ej 

10 sztuk 50 1 299 000 10 sztuk 100 

 

 

 

 

1 100 000 0 100 0 20 2 399 000 PO RiM Reali

zacja 

LSR 
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P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.3
 

 Liczba 
rozbudow
anych, 
zmoderniz
owanych 
lub  
wybudow
anych 
obiektów 
w 
centrach 
miejscow
ości 

10 sztuk 66,66 790 000 5 sztuk 100 800 000 0 100 0 10  790 000 PROW 

 

Reali

zacja 

LSR 

5 800 000 PO RiM 

 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.4
 

Liczba 
stworzony
ch i 
wdrożony
ch 
systemów 
znakowan
ia 
obiektów 
i tras 
turystyczn
ych 

16 sztuk 100 80 200 0 100 0 0 100 0 16 80 200 PO RiM  Reali

zacja 

LSR 

Razem cel 

szczegółowy 1.1 

 2 892 999,65  1 900 000  0  4 792 999,65   

Wskaźnik rezultatu 1              

Cel szczegółowy 1.2 

Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 

  

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

1
.2

.1
 

Liczba 
przedsięw
zięć 
związanyc
h z 
energetyk
ę 
prosumen
cką 

2 sztuki 50 40 000 2 sztuki 100 40 000 0 100 0 4 80 000 PO RiM Reali

zacja 

LSR 

P
r

ze d
si

ęw zi
ę

ci
e 

1
.

2
.

2
 

Liczba 
zmoderniz

3 sztuki 33,33 500 000 6 sztuk 100 1 000 000 0 100 0 9 1 500 000 PO RIM Reali
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owanych 
obiektów 
publiczny
ch lub 
gospodarc
zych  i 
oświetleni
a 
publiczne
go 

zacja 

LSR 

Razem cel 

szczegółowy  1.2 

 540 000  1 040 000  0  1 580 000  

Razem cel ogólny 1  3 432 999,65  2 940 000  0  6 372 999,65  

Cel szczegółowy 2.1 

Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

PROW 

/PO RiM 

 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.1

.1
 

Liczba 
podmiotó
w, które 
otrzymały 
wsparcie 
na 
rozpoczęc
ie 
działalnoś
ci 
gospodarc
zej 

11 64,70 700 000  

 

6 100 

 

300 000 0 100 0 17 1 000 000 PROW  

800 000/ 

PO RiM 

200 000 

Reali

zacja 

LSR 

  

Liczba 
podmiotó
w 
gospodarc
zych , 
które 
otrzymały 
wsparcie 
na rozwój 
działalnoś
ci 

8 sztuk 72,72 1 600 000 

 

3 sztuki 100 600 000 0 100 0 11 2 200 000 PROW 

1 200 000 

PO RiM 

1 000 000 

Reali

zacja 

LSR 

  

P
rz

ed
si

ę

w
zi

ęc
ie

 

2
.1

.2
 

Liczba 
akcji 
promując
ych 
przedsiębi

3 sztuki 100 50 000 0 100 0 0 100 0 3 50 000 PROW 

 

Reali

zacja 



98 
 

orczość 
wśród 
mieszkańc
ów 

LSR 
P

rz
ed

si
ęw

zi
ęc

ie
  

2
.1

.3
 

Liczba 
podmiotó
w 
wyposażo
nych w 
sprzęt i 
urządzeni
a, które 
podjęły 
kooperacj
ę 
utworzyły 
inkubator 
przetwórst
wa 
lokalnego 

3 sztuki 75 300 000 1 sztuka 100 500 000 0 100 0 4  800 000  PROW 

 

Reali

zacja 

LSR 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.1

.4
 

Liczba 
operacji 
dot. 
wypromo
wania 
lokalnych 
produktó
w i usług 

4 sztuk 100 100 000 2 100 632 500 0 100 0 6 732 500 100 000 

PROW, 

332 500 

PROW 

300 000 

PO RiM 

Reali

zacja 

LSR/ 

proje

kt 

współ

pracy 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.1

.5
 Liczba 

działań 
edukacyjn
ych i 
doradczyc
h na rzecz 
poprawy 
lokalnej 
gospodark
i 

3 sztuki 60 120 000 2 sztuki 100 80 000 0 100 0 5 200 000 PROW Reali

zacja 

LSR 

Razem cel 
szczegółowy 2.1 

 2 870 000  2 112 500  0  4 982 500  

Cel szczegółowy 2.2 PROW  
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Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki /PO RiM 
P

rz
ed

si
ęw

zi
ęc

ie
 2

.2
.1

 

Liczba 
działań 
informacy
jno – 
promocyj
nych na 
rzecz 
rozwijania 
oferty 
turystyczn
ej 

 

11 sztuk 50 221 400,35  

 

11 sztuk 100 74 800 0 100 0 22 296 200,35 

 

PO RiM 

74 800/ 

PROW  

210 400,

35 

/PROW 

11 000 

Reali

zacja 

LSR/ 

Akty

wizac

ja 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

2
.2

.2
 

Liczba 
rozbudow
anych 
pakietów 
turystyczn
ych 

20 sztuk 57,14 1 250 000 15 sztuk 100 750 000 0 100 0 35 2 000 000 PO RiM 

1500 000

/ 

500 000 

PROW 

Reali

zacja 

LSR 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.2

.3
 

Liczba 
wspartych 
działań 
służących 
poprawie 
kompeten
cji kadr 
obsługi 
ruchu 
turystyczn
ego 

2 sztuki 100 50 000 0 100 0 0 100 0 2 50 000 PROW  

40 000/ 

PROW 

10 000 

 

Reali

zacja 

LSR/ 

Akty

wizac

ja 

Razem cel 
szczegółowy 2.2 

 1 521 400,35  824 800   0  2 346 200,35  

Cel szczegółowy 2.3 

Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu 

PROW 

/PO RiM 
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P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.3

.1
 

 Liczba 
zrealizow
anych 
inicjatyw 
dotyczący
ch 
tworzenia 
i rozwoju 
kolekcji, 
ekspozycj
i, 
muzeum, 
izb 
pamięci i 
tradycji 

1 sztuka 33,33 150 000 2 sztuka 100 350 000 0 100 0 3 500 000 PO RiM 

500 000 

Reali

zacja 

LSR 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.3

.2
 

Liczba 
działań 
związanyc
h z 
popularyz
owaniem 
dobrych 
praktyk 
związanyc
h z 
wykorzyst
aniem 
zasobów 
naturalnyc
h 

4 sztuk 80 200 000 1 100 140 000 0 100 0 5 340 000 176 000 

PO RIM/ 

140 000 

PO RiM/ 

24 000 

PROW  

 

Reali

zacja 

LSR/ 

Proje

kt 

współ

pracy

/ 

Akty

wizac

ja 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

2
.3

.3
 

Liczba 
zmoderniz
owanych 
obiektów 
i miejsc 
posiadając
ych 
wartość 
użytkową 

5 sztuk 100 500 000 0 50 0 0 100 0 5 500 000 PROW  

 

Reali

zacja 

LSR 

Razem cel 
szczegółowy 2.3 

 850 000  490 000  0  1 340 000  

Razem cel ogólny 2  5 241 400,35  3 427 300  0  8 668 700,35  

Cel szczegółowy 3.1 PROW  
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Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu /PO RiM 
P

rz
ed

si
ęw

zi
ęc

ie
 3

.1
.1

 

Liczba 
działań 
animacyjn
ych 
skierowan
ych w 
szczególn
ości do 
grup 
defaworyz
owanych 

10 sztuk 100 90 000 0 100 0 0 100 0 10 90 000 20 000 

PROW/ 

50 000   

PO RiM/ 

20 000 

PROW 

Reali

zacja 

LSR/ 

Akty

wizac

ja 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 3
.1

.2
 

Liczba 
inicjatyw 
oddolnych 
związanyc
h z 
popularyz
owaniem i 
rozwojem 
aktywnyc
h form 
wypoczyn
ku i 
rekreacji 

 

5 sztuk 33,33 80 000 10 sztuk 100 130 000 0 100 0 15 210 000 190 000 

PROW / 

20 000 

PROW 

Reali

zacja 

LSR/ 

Akty

wizac

ja 

Razem cel 
szczegółowy 3.1 

 170 000  130 000  0  300 000  

Cel szczegółowy 3.2 

Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji pozarządowych 

PROW 

/PO RiM 

 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

3
.2

.1
 

Liczba 
inicjatyw 
zwiększaj
ących 
potencjał 
społeczny 

 

5 sztuk 100 50 000 0 100 0 0 100 0 5 50 000 30 000 

PROW/ 

20 000 

PROW 

Reali

zacja 

LSR/ 

Akty

wizac

ja 

P
rz

ed

si
ęw

z

ię
ci

e 

3
.2

.2
. Liczba 

działań 
wspierają
cych 

11 sztuk 84,61 373 050 2 sztuki 100 135 000 0 100 0 13 508 050 PROW Reali

zacja 
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działania 
na rzecz 
poprawy 
dostępu 
do 
informacji 

495 800/  

PROW 

12 250 

 

LSR/ 

Akty

wizac

ja 

Razem cel 
szczegółowy 3.2 

 423 050   135 000  0  558 050  

Razem cel ogólny 3  593 050   265 000  0  858 050  

 

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW/PO RiM 

% budżetu 

poddziałania  

Realizacja 

LSR 

 

8 469 200,35 56,42% 
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Załącznik nr 4 -Budżet  

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Rybackiej ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” opierać się będzie o fundusze z dwóch źródeł: PROW na lata 2014 -

2020 oraz PO ,,Rybactwo i Morze”. 

Tab. 1. Budżet LSR z podziałem na poszczególne fundusze EFSI  

Zakres wsparcia 

 

Wsparcie finansowe (PLN) 

 

PROW 

 

PO ,,Rybactwo i 

Morze” 

Fundusz 

wiodący 

 (PROW) 

RAZEM 

EFSI 

Realizacja LSR ( art. 35  

ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1303/2013) 

6 650 000,00 8 360 000,00  15 010 000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 

lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013) 

133 000,00 440 000,00  573 000,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 

1 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0,00 0,00 2 000 000,00 

 

2 000 000,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 

lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013) 

0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 

 

RAZEM 

6 783 000,00  8 800 000,00 2 250 000,00 17 833 000,00 

 

Środki wydatkowane na realizację strategii pochodzić będą głównie z 4 źródeł: 

 Budżet EFRROW 

 Budżet EFMiR 

 Budżet państwa 

 Wkład własny 
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Tab. 2. Budżet na realizację LSR w odniesieniu do celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć 

CEL OGÓLNY CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET NA REALIZACJĘ CELU 

W PLN 

BUDŻET RAZEM 

PROW  PO RiM 

 

 

 

 

1.PODNIESIENIE 

JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 

I WARUNKÓW 

FUNKCJONOWA

NIA 

PODMIOTÓW 

GOSPODARCZY

CH. 

1.1. Poprawa stanu 

infrastruktury 

publicznej, 

turystycznej  i 

społecznej. 

 

1.1.1.Rozbudowa liniowej infrastruktury 

komunikacyjnej, łączącej atrakcje 

turystyczne obszaru WJM. 

723 799,65 0,00 723 799,65w tym: 

 392 119,62-atrakcje turyst.;  

331 680,03- włączenie społ. 

1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej 

infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

0,00 2 399 000 2 399 000 

1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja 

obiektów w centrach miejscowości.  

790 000 800 000 1 590 000 

1.1.4. Stworzenie i wdrożenie 

ujednoliconego systemu znakowania 

obiektów i tras turystycznych.  

0,00 80 200 80 200 

1.2. Poprawa 

wykorzystania OZE 

i oszczędzania 

energii. 

 

1.2.1.Realizacja przedsięwzięć związanych 

z energetyką prosumencką. 

0,00 80 000 80 000 

1.2.2.Modernizacja związana z poprawą 

efektywności energetycznej obiektów 

gospodarczych, publicznych i oświetlenia 

publicznego. 

0,00 1 500 000 1 500 000 

Razem Cel Ogólny 1:  1 513 799,65 4 859 200 6 372 999,65 
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2. WZROST 

KONKURENCYJ

NOŚCI 

LOKALNEJ 

GOSPODARKI I 

LICZBY 

ATRAKCYJNYC

H MIEJSC 

PRACY. 

2.1. Poprawa stanu 

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości. 

 

2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w 

sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub  prowadzących 

aktywność gospodarczą związaną ze 

specyfiką obszaru 

800 000 

 

200 000 

 

 

3 200 000 w tym:  

 

1 000 000 na rozpoczęcie 

działalności gosp., 

2 200 000- na rozwój 

działalności gosp. 

 

 

1 200 000 

 

 

1 000 000 

2.1.2.Akcje promujące przedsiębiorczość, 

szczególnie wśród osób młodych i grup 

defaworyzowanych. 

50 000 0,00 50 000 

2.1.3.Wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

podmiotów podejmujących kooperacje. 

800 000 0,00 800 000 

2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i 

usług.  

233 000 300 000 533 000 

2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i 

doradczych na rzecz poprawy 

konkurencyjności lokalnej gospodarki.  

200 000 0,00 200 000 

2.2.  Przedłużenie 

sezonu turystycznego 

i zwiększenie 

dochodów z turystyki. 

 

2.2.1.Prowadzenie działań informacyjno – 

promocyjnych na rzecz rozwijania oferty 

turystycznej. 

221 400,35 74 800 296 200,35 

2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych 

z rozbudową systemu zintegrowanych 

pakietów turystycznych pod markami 

mazurskich targów oraz inne markowe 

przedsięwzięcia. 

500 000 1 500 000 2 000 000 
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2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie 

kompetencji kadr obsługi ruchu 

turystycznego.  

50 000 0,00 50 000 

2.3. Poprawa poziomu 

wykorzystania 

unikalnych zasobów 

subregionu. 

 

2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z 

rozwojem i tworzeniem lokalnych kolekcji, 

ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji 

itp. 

0,00 500 000 500 000 

2.3.2. Wsparcie działań związanych z 

popularyzowaniem dobrych praktyk 

związanych z wykorzystaniem zasobów 

naturalnych.  

24 000 316 000 340 000 

2.3.3. Modernizowanie obiektów i miejsc 

mających wartość użytkową.  

500 000 0,00 500 000 

Razem Cel Ogólny 2:   4 578 400,35 3 890 800 8 469 200,35 

3. 

ZAKTYWIZOWA

NIE I 

ZINTEGROWANI

E ZASOBÓW 

SPOŁECZNYCH 

SUBREGIONU.  

3.1. Poprawa poziomu 

aktywności społecznej 

mieszkańców 

subregionu. 

 

3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych 

skierowanych w szczególności do grup 

defaworyzowanych. 

40 000 50 000 90 000 

3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw 

związanych z popularyzowaniem i 

rozwojem aktywnych form wypoczynku i 

rekreacji.  

210 000 0,00 210 000 

3.2. Poprawa stanu 

potencjału ludzkiego i 

profesjonalizacji 

działania organizacji 

pozarządowych.  

3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających 

potencjał społeczny subregionu.  

50 000 0,00 50 000 

3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na 

rzecz poprawy dostępu do informacji.  

508 050 0,00 508 050 

Razem Cel Ogólny 3:  808 050 50 000 858 050 
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RAZEM, w  tym : 

 Aktywizacja  

 Projekty współpracy 

6 900 250 8 800 000 15 700 250            

117 250      

     573 000 

Funkcjonowanie(Fun

dusz wiodący) 

Koszty bieżące  - administrowanie ( wynagrodzenie pracowników, Rady, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, koszty utrzymania biura) 

                     2 000 000 

Planu Komunikacji  

(Realizowany w 

ramach Aktywizacji  

funduszu wiodącego) 

Działania komunikacyjne: kampania informacyjna, spotkania bezpośrednie- szkolenia, 

imprezy masowe, badania satysfakcji, szkolenia  

132 750 

RAZEM BUDŻET  NA LATA 2016 -2023 17 833 000 
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Tab. 3. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020     

 Wkład EFRROW  

 

Budżet państwa Wkład własny 

będący wkładem 

krajowych 

środków 

publicznych  
 

RAZEM 

Beneficjenci inni 

niż jednostki 

sektora finansów 

publicznych  
 

2 877 348,60 1 644 651,40  4 522 000,00 

Beneficjenci 

będący 

jednostkami 

sektora finansów 

publicznych  

 

1 354 046,40  773 953,60 2 128 000,00 

Razem 

 

4 231 395,00 1 644 651,40 773 953,60 6 650 000,00 
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Załącznik nr 5 LSR 

PLAN KOMUNIKACJI  

Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ W ZAKRESIE WDRAŻANIA LSR. 

Mając na względzie udział społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli sektora rybackiego we wdrażaniu LSR 

na lata 2016 - 2023 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) opracowano Plan komunikacji. Plan określa zasady 

prowadzenia działań informacyjno  – promocyjnych przez LGD. Wskazuje cele, działania i środki przekazu, 

dzięki którym przekazywane będą informacje na linii społeczność lokalna – LGD – społeczność lokalna  na 

poszczególnych etapach wdrażania LSR. Taki model porozumiewania się jest zgodny z instrumentem RLKS 

opierającym się na rozwijaniu potencjału społeczności lokalnych w zakresie rozwoju danego obszaru oraz 

osiągania celów strategii. Najważniejszym warunkiem planowania skutecznej komunikacji jest obustronność, 

która pozwala na pozyskanie informacji zwrotnej, a także służy przejrzystości działań LGD.  

W prace nad Planem komunikacji zaangażowani byli mieszkańcy obszaru objętego LSR ze wszystkich 

sektorów partnerskich (społecznego, publicznego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 

rybackiego). Dokument tworzony był oddolnie, czyli z zachowaniem zasady rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność. Wykorzystano również doświadczenia z poprzedniego okresu programowania na lata 2007-

2013.  

 

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów 

komunikacyjnych.  

 

Plan został opracowany na podstawie przeprowadzonych przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” i Związek 

Stowarzyszeń LGD9 badań ewaluacyjnych w zakresie stosowanych dotychczas metod i technik komunikacji  

z otoczeniem. Poproszono o opinie, które rozwiązania były skuteczne i odpowiednie. Wśród ankietowanych 

35% stanowili przedstawiciele sektora rybackiego. 

Większość ankietowanych wskazała biuro LGR jako źródło informacji dotyczących działalności LGR oraz PO 

RYBY 2007-2013, z którego korzysta najczęściej. Na kolejnym miejscu uplasował się Internet, a dokładniej 

strona internetowa LGR, która jest redagowana przez pracowników biura LGR (Ewaluacja funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich, Węgorzewo, październik 2014). Natomiast, niemal wszyscy uczestnicy badania przeprowadzonego 

przez LGD9 zapytani skąd w przyszłości chcieliby czerpać informacje na temat pomocy udzielanej przez LGD 

wskazali Internet. Po 20,7 % wskazań przypadło na prasę oraz ulotki. Po 4 respondentów (13,8 % ogółu) 

wskazywało na radio, punkt informacyjny oraz „pocztę pantoflową” czyli informacje przekazywane od rodziny 

lub znajomych. Po 10,3% respondentów zainteresowanych byłoby publikacjami, plakatami, billboardami, 

informacją otrzymywaną ze stosownego Urzędu, imprezami organizowanymi przez LGD oraz informacjami 

przekazywanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 79,3% beneficjentów uczestniczących w badaniu 

korzystało z doradztwa świadczonego przez pracowników lub członków organów LGD9. Wszyscy beneficjenci, 

którzy korzystali z doradztwa uznali je za zdecydowanie pomocne, podobnie jak wszyscy respondenci 

pozytywnie ocenili kontakty z LGD9, przy czym 79,3% beneficjentów oceniło swój kontakt z LGD9 jako 

bardzo dobry. Również bardzo wysoko została oceniona sprawność funkcjonowania LGD9. Pozytywnie oceniło 

ją 93,1 % respondentów, przy czym ocenę bardzo dobrą przyznało 44,8% badanych. 2 osoby (6,9% ogółu) 

sprawność funkcjonowania LGD9 oceniło przeciętnie. W ogólnej ocenie kontaktów z LGD9 poproszono 

beneficjentów o ocenę efektywności działania organów LGD9. Po 44,8% respondentów przyznało ocenę bardzo 

dobrą oraz dobrą. 2 osoby efektywność oceniły jako przeciętną, a 1 oceniła jako złą, argumentując to faktem, że 

działalność LGD9 przynosi największe korzyści jedynie prywatnym przedsiębiorcom. Należy dodać, że 89,7% 

respondentów uważa, że działania promujące LGD9 są skuteczne. Za nieskuteczne uważa je 10,3% (3 

respondentów), swoją opinię argumentując tym, że LGD9 powinno cechować się większą otwartością działań.  

Na podstawie zebranych w ten sposób informacji przygotowano koncepcję planu komunikacji, 

uwzględniającego nowe regulacje prawne dla okresu programowania 2014-2020. Uwzględniono również 

rekomendacje dotyczące wykorzystywanych narzędzi komunikacji. Dobrze dobrane i efektywnie 

przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne oraz szkoleniowe, przyczynią się do sprawnego i 

skutecznego wdrożenia LSR.  

Na podstawie analizy potrzeb w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych zdefiniowano cel główny 

planu komunikacji jako: 
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Zapewnienie pełnej, aktualnej i przejrzystej informacji o LSR, jej głównych celach, zasadach 

przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia  

z budżetu LSR. 

Cel główny planu komunikacji zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych i działań 

komunikacyjnych. 

Cele szczegółowe Planu komunikacji: 

1) Dotarcie do jak największej liczby mieszkańców obszaru LGD  z założeniami określonymi w LSR 2016-

2023, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego, do którego będzie dedykowana większość 

operacji finansowanych z PO Rybactwo i Morze, 

2) Wzrost poziomu zainteresowania lokalnej społeczności podejmowaniem działań w ramach zdefiniowanych 

w LSR przedsięwzięć. 

3) Upowszechniania zapisów LSR wśród mieszkańców celem pozyskiwania beneficjentów dla realizacji 

zdefiniowanych w niej kierunków interwencji. 

4) Przekazanie informacji w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, realizacji i rozliczenia 

operacji. 

5) Zapewnienie bieżącej informacji na temat zasad i kryteriów realizacji i rozliczania dofinansowania.  

6) Promowanie zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk w celu ich pozytywnego wpływu  na wzrost 

ilości składanych w konkursach wniosków przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w LSR. 

7) Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności 

przeprowadzenia ewentualnych korekt tej pomocy. 

8) Nawiązanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym celem zdobycia nowej wiedzy  

i praktyki oraz wypromowania wzajemnych doświadczeń i potencjału.  

Cele zostaną osiągnięte w wyniku realizacji działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, 

składających się na kompleksowy proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ocena osiągnięcia celów 

zostanie dokonana w drodze analizy stopnia osiągnięcia wskaźników, które zostały określone dla działań 

informacyjno – promocyjnych i wskazane w Tabeli 2 Planu Komunikacji.  

2. Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu uwzględniające różnorodne 

rozwiązania komunikacyjne, których atrakcyjność i stopień innowacyjności dostosowane są do 

poszczególnych adresatów.  

Zarówno działania komunikacyjne jak również środki i sposoby komunikacji będą prowadzone w sposób 

zrozumiały, przejrzysty i atrakcyjny z wykorzystaniem nowych narzędzi promocyjnych w tym grafiki , obrazu 

 i dźwięku, z zastosowaniem obowiązujących logotypów i znaków graficznych dla danego programu. Podczas 

spotkań bezpośrednich będzie stosowany zrozumiały dla przeciętnego mieszkańca język i określenia, także 

sposób przekazu i komunikacji zwrotnej gwarantującej wzajemne zrozumienie. Strona internetowa będąca 

głównym narzędziem przekazu informacji zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

zintegrowana z urządzeniami mobilnymi (responsywna). Sprawdzoną i skuteczną formą komunikacji (2007-

2014) są również wszelkiego rodzaju konkursy tematyczne, propagujące innowacyjne projekty, lokalne  

inicjatywy i  pomysły, proekologiczne działania i kampanie promocyjne, tzw. „dobre praktyki”, które również 

zostaną wykorzystane celem wzmocnienia efektów dwukierunkowej komunikacji.   

Działania komunikacyjne ukierunkowane będą przede wszystkim  na: 

1) poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawicieli sektora 

rybackiego, o głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą 

miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR; 

2) zapewnianie szerokiej akceptacji społecznej dla działań rozwojowych i kierunków rozwojowych 

realizowanych przy pomocy LSR;  

3) poinformowanie potencjalnych wnioskodawców, z uwzględnieniem sektora rybackiego o głównych 

zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD; 

4) przekazanie informacji dot. zasad wypełniania wniosku, realizacji i rozliczania operacji; 

5) aktywizacji potencjalnych uczestników projektów (odbiorców projektów), w tym przedstawicieli grup 

defaworyzowanych ;  

6) wspieranie wnioskodawców w całym procesie pozyskiwania środków i ich rozliczania; 
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7) przekazywanie informacji, angażowanie do udzielania informacji zwrotnej i uzyskiwanie informacji 

zwrotnej;  

8) nawiązania współpracy z innymi LGD w kraju i za granicą oraz wymiany wzajemnych doświadczeń. 

 

W celu skutecznego dotarcia do wszystkich grup docelowych przyjęto trzy rodzaje przekazów: 

 Jednokierunkowy – dotyczy działań komunikacyjnych o charakterze tylko informacyjnym. 

 Dwukierunkowy – dotyczy działań, które służą efektywniejszej realizacji LSR przez zwiększenie wiedzy na 

temat istnienia konkretnych możliwości dla konkretnych grup odbiorców. Są to komunikaty celowe, które 

zachęcają do aktywnego uczestnictwa. 

 Wielokierunkowe – dotyczą działań, które służą skutecznej realizacji LSR opartej na dialogu pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LSR w celu określenia kierunków zmian lub aktualizacji.  

Celem osiągnięcia założonych celów  i oczekiwanych wskaźników planu komunikacji przyjęto następujące 

działania komunikacyjne i środki przekazu: 

2.1. Kampania informacyjna – obejmuje obszerny i zróżnicowany wachlarz działań, który pozwala na 

przekazywanie informacji do różnych grup odbiorców (zarówno do całej społeczności lokalnej jak 

 i zindywidualizowanych grup). W zależności od stosowanych środków przekazu kampania będzie prowadzona 

w sposób ciągły lub okazjonalny. Obejmie przekaz za pośrednictwem mediów oraz przy udziale materiałów 

drukowanych (mało i wielkoformatowych). Najmocniejsze nasilenie kampanii informacyjnej planuje się w 

pierwszej fazie wdrażania LSR, tak aby przekaz o rozpoczęciu działań dotarł do jak największej grupy 

odbiorców. Użyte do tego działania zostaną ulotki, rollupy, artykuły w lokalnej prasie i portalach 

internetowych. W kolejnych latach wdrażania LSR kampania informacyjna wykorzystująca wyżej wskazane 

środki przekazu będzie miała charakter okazjonalny i posłużą prezentacji osiąganych efektów i celów, 

informowaniu o wdrażanych naborach wniosków, działaniach aktywizujących lokalną społeczność. Ciągły 

sposób przekazywania informacji w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnej zapewnią strona internetowa 

LGD i strona na portalu społecznościowym, które będą na bieżąco aktualizowane.  

2.2. Spotkania bezpośrednie – ten rodzaj działań jest skierowany głównie do beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów oraz Rady LGD. Realizację przewiduje się poprzez szkolenia, indywidualne doradztwo oraz 

prowadzenie punktów informacyjnych. Będą one miały na celu przekazanie informacji o zasadach otrzymania 

wsparcia na operacje objęte LSR oraz zasadach aplikowania, realizowania i rozliczania operacji, które 

otrzymały dofinansowanie. 

2.3. Imprezy masowe – czyli wszelkie działania promocyjno – aktywizujące, które LGD organizuje lub  

w których bierze udział. Łączą w sobie różne formy przekazu stosowane jednocześnie. Zapewniają możliwość 

bezpośrednich spotkań, wymianę opinii i poglądów, prezentowanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej, dialog 

między różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację LSR oraz indywidualne doradztwo. Umożliwia 

dotarcie do społeczności lokalnej ogólnie rozumianej jak i do potencjalnych beneficjentów.  

2.4. Badania satysfakcji – dotyczą wszystkich grup docelowych, a ich celem jest otrzymanie zwrotnej 

informacji na temat wdrażania LSR i działalności LGD. Sposobem otrzymania takiej informacji będą ankiety, 

rozmowy oraz pozostałe formy kontaktów interpersonalnych (w tym portale społecznościowe). Na stronie 

internetowej LGD zostanie zamieszczona ankieta dotycząca jakości doradztwa świadczonego przez 

pracowników biura LGD, wdrażania strategii oraz komunikacji z mieszkańcami obszaru i będzie dostępna na 

bieżąco. Ponadto, ankieta będzie udostępniana w trakcie szkoleń i w ramach doradztwa.  

W stosunku do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy planuje się szczególny sposób 

dotarcia, uwzględniający chęć aktywizowania i angażowania do udziału we wdrażaniu LSR. W wyniku spotkań 

i konsultacji z przedstawicielami  instytucjami rynku pracy, opieki społecznej (PUP, MOPS, GOPS, PCPR) oraz 

stowarzyszeniami, uzgodniono  wzajemną pomoc w udostępnianiu informacji o grupach defaworyzowanych 

oraz możliwościach i sposobie ich wsparcia. 

Celem podejmowanych działań jest dążenie do ograniczenia wykluczenia społecznego tej grupy bądź obniżenia 

poziomu wykluczenia. W związku z tym przyjęto określone środki przekazu dedykowane tej grupie jako 

najbardziej skuteczne: 

 Osoby niepełnosprawne i  bezrobotne do 25 roku życia – portal społecznościowy, który jest obecnie 

głównym źródłem komunikacji młodych ludzi, wszechobecnym i ogólnie dostępnym. Zastosowanie tego 
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źródła pozwoli nie tylko kierować informacje i komunikaty ale też wchodzić w bezpośrednią interakcję z tą 

grupą docelową. 

 Osoby po 50 roku życia – artykuły w prasie, informacje w urzędach gmin oraz komunikacja elektroniczna. 

To grupa zróżnicowana, dlatego ciężko przyporządkować jeden rodzaj kanałów przekazu. Część tej grupy 

chętnie sięga po tradycyjne gazety drukowane, ale nie sposób też nie zauważyć części, która umie i chce 

korzystać z komunikacji elektronicznej. 

W wyżej opisanym wachlarzu działań i środków przekazu ujęto te, które w przeprowadzonych badaniach 

ewaluacyjnych zostały wskazane przez ankietowanych za najbardziej skuteczne. Podkreślano ich różnorodność, 

dobrą jakość, zrozumiały język i stawianie za przekazy za pośrednictwem Internetu. Dlatego planuje się 

kontynuować taką formę działań. Z kolei działania mające na celu badanie satysfakcji przewiduje się zwiększyć 

ich częstotliwość, co pozwoli uzyskać większą ilość informacji zwrotnej zarówno od społeczności lokalnej jak 

 i od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Powyższe pozwoli na lepszą znajomość potrzeb i oczekiwań 

grup docelowych oraz w razie konieczności dokonywanie zmian ulepszających procesy i działania w ramach 

komunikowania i wdrażania LSR.  

Schemat działań komunikacyjnych.   

Termin Cel komunikacji Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu 

II połowa 

2016 roku 

 

Dotarcie do jak 

największej liczby 

mieszkańców 

obszaru LGD  z 

założeniami 

określonymi w LSR 

2016-2023. 

Kampania 

informacyjna  

Imprezy, spotkania 

Społeczność lokalna, 

media, potencjalni 

wnioskodawcy, w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, rybacy oraz 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, 

w tym grupy 

defaworyzowane. 

-strona internetowa, 

- portal społecznościowy, 

- rollup, 

- artykuł w prasie, 

- ulotka, 

- informacje w urzędach, 

w tym: PUP, GOPS, 

MOPS,PCPR 

Cały okres 

wdrażania 

LSR 

Wzrost poziomu 

zainteresowania 

lokalnej 

społeczności 

podejmowaniem 

działań w ramach 

zdefiniowanych w 

LSR przedsięwzięć. 

Kampania 

informacyjna, 

Imprezy, 

Spotkania 

bezpośrednie 

- Społeczność lokalna, 

potencjalni 

wnioskodawcy, a w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, rybacy oraz 

organizacje 

pozarządowe i 

mieszkańcy obszaru, a 

także media 

- strona internetowa, 

- portal społecznościowy, 

- rollup, 

- artykuł w prasie, 

- szkolenia 

- doradztwo ; 

- informacje w urzędach,  

w tym: PUP, 

GOPS,MOPS,PCPR 

Cały okres 

wdrażania 

Upowszechniania 

zapisów LSR wśród 

mieszkańców celem 

pozyskiwania 

beneficjentów dla 

realizacji 

zdefiniowanych w 

niej kierunków 

interwencji. 

Kampania 

informacyjna, 

Imprezy, spotkania 

bezpośrednie, 

szkolenia 

Potencjalni 

beneficjenci 

- strony internetowe, 

- portal społecznościowy, 

- artykuły w prasie, 

- informacje w urzędach, 

- doradztwo, 

- punkty informacyjne 

Cały okres 

wdrażania 

LSR 

Przekazanie 

informacji w 

zakresie 

przygotowania 

dokumentacji 

aplikacyjnej, 

realizacji i 

rozliczenia 

Bezpośrednie 

spotkania 

- potencjalni 

beneficjenci 

- szkolenia, 

- punkt informacyjny, 

- doradztwo 
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operacji. 

Cały okres 

wdrażania 

LSR 

Zapewnienie 

bieżącej informacji 

na temat zasad i 

kryteriów realizacji 

i rozliczania 

dofinansowania. 

Kampania 

informacyjna, 

bezpośrednie 

spotkania 

- potencjalni 

beneficjenci   

-strony internetowe, 

-portal społecznościowy, 

-informacje w urzędach, 

- doradztwo, 

-punkty informacyjne, 

- szkolenia  

Cały okres 

wdrażania 

LSR 

Promowanie 

zrealizowanych 

projektów jako 

dobrych praktyk w 

celu ich 

pozytywnego 

wpływu  na wzrost 

ilości składanych w 

konkursach 

wniosków 

przyczyniających 

się do osiągnięcia 

celów określonych 

w LSR. 

Kampania 

informacyjna, 

bezpośrednie 

spotkania- podczas 

WZC, sesji rad 

gminnych  

i powiatowych,  

imprez (stoisko 

promocyjne LGD) 

- społeczność lokalna, 

potencjalni 

beneficjenci, 

członkowie LGD, 

radni, media 

- strony inernetowe,  

- portal społecznościowy,  

- informacje w urzędach, 

- publikacje tzw. „dobrych 

praktyk” 

 

Rok 2018 i 

kolejne do 

2022 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kątem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt tej pomocy.  

Badania 

satysfakcji 

- społeczność lokalna  - ankiety,  

- rozmowy bezpośrednie i 

telefoniczne 

 

Rok 2017/ 

kontynuacj

a w 

kolejnych 

latach 

Nawiązanie 

współpracy na 

poziomie krajowym 

i 

międzynarodowym 

celem zdobycia 

nowej wiedzy i 

praktyki oraz 

wypromowania 

wzajemnych 

doświadczeń i 

potencjału. 

spotkania 

bezpośrednie -

wizyta studyjna, 

wspólny projekt, 

wydarzenie 

promocyjne, 

konferencja, 

inwestycja  

LGD - partnerzy 

krajowi i zagraniczni, 

przedstawiciele 

sektora rybackiego, 

partnerzy 

Mazurskiego Szlaku 

Rybackiego, rolnicy, 

przedsiębiorcy, 

przedstawiciele grup 

defaworyzowanych 

 

- korespondencja, 

- listy intencyjne; 

- deklaracje  

   współpracy, 

- publikacje, 

- komunikatory tele-

informatyczne. 

 

 

Opisane powyżej działania komunikacyjne i środki przekazu będą stosowane w zakresie komunikacji  

z otoczeniem, natomiast komunikację wewnętrzną definiują podstawowe dokumenty pracy biura (zakresy 

czynności, regulamin pracy biura) i działalności organów LGD, które zapewnią prawidłowość procesu 

komunikowania, w tym także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z procesem, jego 

monitorowaniem i ewaluacją działań komunikacyjnych.  

3. Wskazanie głównych adresatów poszczególnych działań komunikacyjnych, tj. grup docelowych.  

Grupy docelowe zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy obszaru, analizy SWOT, zidentyfikowanych 

problemów, celów i przedsięwzięć określonych w LSR oraz celów przyjętych w niniejszym Planie komunikacji. 

Odbiorcami tych działań są wszyscy mieszkańcy obszaru działania LGD, jednak o różnym stopniu potrzeb 

informacyjnych. Beneficjenci – ci faktyczni, jak  i potencjalni są bardziej zaangażowani we wprowadzanie 

zmian na obszarze działania LGD i przyczyniają się bezpośrednio do osiągnięcia założonych w LSR celów. W 

związku z powyższym ich potrzeby komunikacyjne obejmować będą kwestie ściśle merytoryczne, związane 
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bezpośrednio z realizowaną operacją. Wsparcie będzie również im niezbędne w trakcie realizacji i rozliczenia 

operacji.  Potencjalni beneficjenci poszukujący pomysłów i sposobu ich realizacji, potrzebują motywacji, 

aktywizacji  

i wsparcia  do podjęcia konkretnych działań. Niezbędne jest prezentowanie im tzw. dobrych praktyk, które są 

najbardziej wiarygodne i  przekonywujące . Rozpowszechnianie i promocja już zrealizowanych operacji w 

dużym stopniu powinna zachęcić mieszkańców do włączenia się w realizację LSR. 

Ważne będzie dotarcie do przedstawicieli sektora rybackiego, od których aktywności będzie zależała realizacja 

wskaźników przewidzianych w LSR wdrażanych w oparciu o Europejski Fundusz Morski i Rybacki.  

W związku z tym, iż LGD wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich w perspektywie 2007  

– 2013 posiada duże doświadczenie we współpracy z podmiotami rybackimi. 

Z szerokiej grupy społeczności lokalnej istotne dla realizacji LSR jest dotarcie do grup nieformalnych (granty), 

do grup defaworyzowanych  – potencjalnych uczestników projektów realizowanych przez beneficjentów, w tym 

szczególnie osób wykluczonych z życia społecznego i rynku pracy, niepełnosprawnych, bezrobotnych do 25 

roku życia i powyżej 50 roku życia. 

Z uwagi na powyższe adresatami  działań komunikacyjnych są: wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR, 

 w tym:  

1) Potencjalni beneficjenci – grupa odbiorców uprawnionych do korzystania ze środków tj. 

 przedsiębiorcy, rybacy, rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, organizacje 

pozarządowe, jednostki naukowe i badawczo rozwojowe, instytucje kultury, organizacje rolników, grupy 

nieformalne.  

2) Beneficjenci – grupa odbiorców, którym udzielono wsparcia. 

3) Grupy defaworyzowane – osoby do 25 lat, osoby 50 +, osoby niepełnosprawne i długotrwale 

wykluczone z rynku pracy; 

4) Rada LGD –  organ bezpośrednio zaangażowany we wdrażanie LSR, posiada wyłączne kompetencje do 

wyboru operacji, które mają być wdrażane w ramach LSR. 

5) Członkowie LGD – partnerzy i potencjalni beneficjenci uczestniczący aktywnie we wdrażaniu LSR 

6) Radni gminni i powiatowi – wybrani przez społeczeństwo celem podejmowania w ich imieniu działań 

 i kierunków rozwoju . 

7) Media – prasa i portale internetowe o zasiągu lokalnym, jako kanały komunikacji ze społecznością 

lokalną.  

8) LGD w kraju i za granicą –  partnerzy z którymi nawiązano współpracę w latach 2007-2014 oraz nowe 

grupy które deklarują współpracę i wymianę doświadczeń.  

 

4. Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych (finansowanych  

w ramach poddziałania Koszty bieżące i aktywizacji). 

Opisanym w poprzedniej części celom przypisano wskaźniki, których osiągnięcie będzie stanowiło 

podstawę do oceny stopnia realizacji danego celu. Poniższa tabela prezentuje powiązanie wskaźników 

 z celami oraz przedstawia informację na temat sposobu ich pomiaru. Działania będą finansowane z 

PORiM.  

Tabela 1. Wskaźniki realizacji Planu Komunikacji: 

Lp. Działanie komunikacyjne – środek 

przekazu 

Wskaźnik realizacji Wartość docelowa na 2023 r.  

1. Kampania informacyjna   

1.1.Strona internetowa LGD  Ilość wejść na stronę 100 000 

1.2.Portal społecznościowy LGD oraz 

strony gmin i powiatów 

Aktywny fanpage  1  

1.3.Ulotka / folder/publikacja Liczba ulotek 

folderów, publikacji 

5 000 szt.  

1.4.Plakat Liczba plakatów 9 szt.  

1.5.Informacja w urzędach Liczba ogłoszeń 4/rok x 9 x 7 lat = 252 

1.6.Artykuły w prasie  Liczba 36 (2 czasopisma) 
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zamieszczonych 

artykułów 

2016 rok – 4 artykuły 

2017 – 2022 - 10 artykułów 

2023 rok – 2 artykuły 

1.7.Rollup Liczba rollup’ów 2 

2. Bezpośrednie spotkania   

2.1.Konferencja informacyjno - promocyjna Liczba konferencji 2 (inauguracja i zakończenie 

wdrażania LSR) 

2.2. szkolenia dla potencjalnych 

beneficjentów 

Liczba szkoleń  2/rok x 2 miejsca x 7lat= 28 

2.3. punkty informacyjne –biuro LGD 

Węgorzewo i CEiPR Wilkasy 

Liczba punktów 

informacyjnych 

2   

 

2.4. Informacja i doradztwo udzielane w 

biurach LGD 

Liczba udzielonych 

informacji/ doradztwa 

Informacja – 100 x 6 lat = 600 

Doradztwo – 20 x 6 lat = 120 

2.5. udział w sesjach rad gmin i powiatów 

członkowskich (raz w roku) 

Liczba sesji, w których 

uczestniczono 

11/rok x 8 lat = 88 

2.6.Walne Zebrania Członków  Liczba członków LGD 

uczestniczących w 

WZC 

Min. 1 WZC/rok x 8 lat x ok 25 

osób = 200 osób 

3. Imprezy   

3.1. Imprezy własne LGD (działania 

promocyjno – aktywizujące) 

Liczba imprez 6  (2017 - 2022) 

3.2. imprezy / wydarzenia z udziałem LGD 

– organizowane przez Gminy oraz inne 

podmioty obszaru działania LGD 

Liczba imprez / 

wydarzeń 

6 imprez x 6 lat = 36 

4. Badanie satysfakcji   

4.1. ankiety Liczba raportów od 2017 r, po zakończeniu 

każdego kolejnego roku =  5 

 

 

5. Planowane efekty działań komunikacyjnych: 

Podjęte działania komunikacyjne oraz wykorzystane do tego celu kanały przekazu docelowo pozwolą osiągnąć 

założone cele oraz oczekiwane wskaźniki, a tym samym potwierdzić skuteczność podjętych działań, w zakresie: 

g. wzrostu świadomości możliwości jakie stwarza LSR 

h. wzrostu świadomości korzyści wynikających z wdrożenia LSR 

i. wzmocnienia pozytywnego wizerunku LGD jako podmiotu wdrażającego LSR 

j. zwiększenia rozpoznawalności  marki LGD, jako jednostki doradczej w zakresie aplikowania o środki 

k. zwiększenia liczby zgłaszanych do dofinasowania operacji oraz podniesienie ich jakości, zwłaszcza poprzez 

edukację w zakresie wytycznych i wymogów oraz zasad kwalifikowalności wydatków. 

l. zwiększenia  ilość osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz korzystających z doradztwa LGD. 

Ponadto w wyniku realizacji poszczególnych działań komunikacyjnych z wykorzystaniem wskazanych w Tabeli 

nr 1 środków przekazu osiągnięte zostaną następujące efekty, które przełożą się na skuteczne wdrażanie LSR 

 i osiągnięcie zamierzonych celów: 

 dotarcie do co najmniej 5 000 osób z informacjami o LSR na lata 2016-2023 (kampania informacyjna) 

 podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR (wyniki ankiet po  

 spotkaniach), 

 zwiększenie liczby składanych wniosków konkursowych do roku 2018, 

 dotarcie do co najmniej 500 osób z informacjami o kryteriach wyboru operacji (szkolenia, doradztwo), 

 podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów (wyniki ankiet po spotkaniach 

 szkoleniowych i doradczych), 
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 podniesienie poziomu wiedzy o propozycjach zawartych w LSR wśród osób z grup de faworyzowanych co 

przełoży się na zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanychw   realizowanych projektach; 

 zwiększenie liczby projektów w zakresie tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy; 

 dotarcie do co najmniej 1000 osób z przykładami zrealizowanych projektów, 

 podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o efektach realizacji LSR), 

 pozyskanie informacji o koniecznych zmianach w procesie świadczenia pomocy przez LGD oraz 

możliwość podniesienia jego jakości lub zmiany użytych środków przekazu. 

 nawiązanie lub kontynuacja współpracy , zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń efektem których będzie 

realizacja innowacyjnych projektów na obszarze objętym LSR. 

 

6. Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu. 

Mając na uwadze racjonale wykorzystanie budżetu planu komunikacji oraz poziom osiągnięcia planowanych 

efektów LGD przewiduje przeprowadzenie cyklicznych badań stosowanych środków przekazu  

i zaproponowanych działań komunikacyjnych. Badania będą się odbywać raz w roku w oparciu o ankietę 

 z zakresu komunikacji w ramach wdrażania LSR. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej oraz będzie 

udostępniana w czasie spotkań bezpośrednich w biurze LGD. Analiza ankiet pozwoli dokonać oceny jakości 

prowadzonych działań komunikacyjnych, poziomu zadowolenia odbiorców, realizacji założonych w planie 

celów oraz rozpoznania ewentualnych problemów. Dopełnieniem tak zdobywanych opinii i ocen będą 

indywidualne rozmowy dotyczące poziomu komunikacji prowadzone w czasie imprez, szkoleń czy doradztwa 

oraz rozmowy bezpośrednie i telefoniczne  z beneficjentami. 

W razie niezadowalających wyników ankiet oraz indywidualnych rozmów przewiduje się możliwość 

korygowania planu komunikacji. Jeśli badania wykażą, że cele planu komunikacji nie są osiągane, wówczas 

Zarząd LGD opracuje zmiany do planu komunikacji. Zmiany będą uwzględniały potrzeby grup docelowych. 

Poprawiony plan komunikacji zatwierdzi WZC, a biuro wdroży zatwierdzone zmiany.  

Wyniki badań z zakresu realizacji założonych przez plan komunikacji celów będą upubliczniane na stronie 

internetowej LGD. 

 

7. Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania  

w procesie realizacji LSR. 

Poza badaniem  poziomu osiągania celów realizacji planu komunikacji przewiduje się dodatkowe procesy 

służące uzyskaniu informacji na temat funkcjonowania LGD i jakości wdrażania LSR. Narzędziem pomiary 

będą ankiety dostępne na stronie LGD, spotkania bezpośrednie i rozmowy z przedstawicielami grup 

docelowych. Istotnym działaniem będzie również ocena doradztwa i edukacji prowadzonych przez 

pracowników biura. Poziom wiedzy zatrudnionych osób, ich umiejętności komunikacji, jakość udzielanych 

informacji, ich kultura osobista oraz dostępność wzmacniają pozytywny wizerunek LGD i wpływają na poziom 

zadowolenia lokalnej społeczności.  

Jeśli przeprowadzona analiza wykaże niezadowolenie lokalnego społeczeństwa z poziomu doradztwa 

udzielanego przez pracowników biura zostaną opracowane działania i podjęte czynności naprawcze w celu ich 

wyeliminowania. Organem odpowiedzialnym za akceptację i wdrożenie opracowanego projektu działań 

naprawczych będzie Zarząd LGD.  

8. Całkowity budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR.  

Lp. Działanie komunikacyjne – środek przekazu Wartość brutto w zł 

1. Kampania informacyjna  

1.1.Strona internetowa LGD  5 000,00 

1.2.Portal społecznościowy LGD oraz strony gmin i powiatów 0,00  

1.3.Ulotka / folder/publikacja 0,00  

1.4.Plakat 0,00 

1.5.Informacja w urzędach 0,00  

1.6.Artykuły w prasie,  3 000,00  

1.7.Rollup’y 750,00  

2. Bezpośrednie spotkania  
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2.1. Konferencja informacyjno– promocyjna 0,00 

2.2. szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 0,00  

2.3. szkolenia dla Rady LGD i pracowników biura (jednodniowe) 12 000,00  

2.4. punkty informacyjne –biuro LGD Węgorzewo i CEiPR Wilkasy 0,00  

2.5. udział w sesjach rad gmin i powiatów członkowskich (raz w roku) 0,00  

2.6. Walne Zebranie Członków 0,00 

3. Imprezy  

3.1. Imprezy własne LGD, w tym materiały promocyjne 112 000,00 

3.2. imprezy / wydarzenia z udziałem LGD (stoisko promocyjno – informacyjne LGD 

na dożynkach gminnych oraz innych imprezach i wydarzeniach organizowanych 

przez gminy objęte LSR) 

0,00  

4. Badanie satysfakcji  

4.1. ankiety 0,00 zł  

 4.2 rozmowy bezpośrednie i telefoniczne z beneficjentami 0,00 zł   

RAZEM 132 750,00  

 

PLAN SZKOLEŃ 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Lp. Grupa docelowa Termin Tematyka 

 

Organizacja 

1. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

II 

półrocze 

2016 

- zasady funkcjonowania Rady 

- organizacja posiedzeń Rady 

- dokumentacja aplikacyjna do PROW 

- procedura wyboru operacji, w tym analiza 

kryteriów wyboru 

- zasady wdrażania lokalnej strategii rozwoju 

(LSR) 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

2. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

I 

półrocze 

2017 

- wniosek i biznes plan – szczegółowa analiza 

dokumentów aplikacyjnych do PROW  

i PO Rybactwo i Morze” 

- wdrażanie LSR – zagadnienia wygenerowane 

w oparciu o doświadczenie z pierwszego roku 

funkcjonowania Rady i procedur wyboru 

operacji 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

3. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

II 

półrocze 

2017 

- wdrażanie LSR – zakres zagadnień oparty o 

aktualne potrzeby i oczekiwania grupy 

docelowej 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

4. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

I 

półrocze 

2018 

- wdrażanie LSR - zagadnienia wygenerowane 

w oparciu o doświadczenie z drugiego roku 

funkcjonowania Rady i procedur wyboru 

operacji 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

5. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

II 

półrocze 

2018 

- wdrażanie LSR - zakres zagadnień oparty o 

aktualne potrzeby i oczekiwania grupy 

docelowej 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

6. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

I 

półrocze 

2019 

- wdrażanie LSR - zagadnienia wygenerowane 

w oparciu o doświadczenie z trzeciego roku 

funkcjonowania Rady i procedur wyboru 

operacji 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

7. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

II 

półrocze 

2019 

- wdrażanie LSR - zakres zagadnień oparty o 

aktualne potrzeby i oczekiwania grupy 

docelowej 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 
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8. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

I 

półrocze 

2020 

- wdrażanie LSR - zagadnienia wygenerowane 

w oparciu o doświadczenie z czwartego roku 

funkcjonowania Rady i procedur wyboru 

operacji 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

9. Członkowie Rady, 

członkowie 

Zarządu, 

pracownicy Biura 

II 

półrocze 

2020 

- wdrażanie LSR - zakres zagadnień oparty o 

aktualne potrzeby i oczekiwania grupy 

docelowej; podsumowanie funkcjonowania 

Rady, ocena procedur, analiza doświadczeń. 

Dyrektor biura 

w oparciu o wytyczne 

Zarządu LGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


