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RESUME 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia 

realizacji celów LSROR i efektów wdrażanych przedsięwzięć zostało zrealizowane 

przez konsorcjum firm: Ośrodek badań i ewaluacji oraz Pracownia badawcza, w 

czerwcu 2013 r. Badanie, zgodnie z wymogami zamówienia, oparto na analizie 

dokumentów, którą realizowano pod kątem oceny wdrażania LSROR, w tym 

rzeczowego i finansowego postępu wdrażania, jak również zapewnienia 

efektywnych struktur wdrażających strategię. Dokumenty zawierały dane za okres 

do końca 2012 r. i taki jest zakres czasowy ewaluacji, niemniej niektóre dane z 

pomocą pracowników biura LGR udało się pozyskać za okres do 30 czerwca 2013 r. 

– te dane także zostały wykorzystane w niniejszym raporcie. 

 

Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSROR 

 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” jest grupą z tzw. drugiego 

naboru, co oznacza, że umowę z MRiRW podpisano w połowie 2011 r. i wtedy 

zaczęło się dopiero wdrażanie LSROR. 

 

Na koniec 2012 r. LGR liczyła 94 członków, w tym 30 rybackich użytkowników wód, 

przedstawicieli JST - 9 gmin i 2 powiatów, reprezentantów 6 NGO, 2 instytucji 

publicznych oraz 2 gospodarstw rybackich.1 W 2013 r. liczba członków zwiększyła się 

do 101 (stan na dzień: 30.06.2013 r.). Najliczniejszy w LGR jest sektor prywatny, 

stanowiący ponad 80% wszystkich członków Stowarzyszenia, najmniej liczny jest 

natomiast sektor społeczny – nie więcej niż 5%.  

 

Kluczowym organem LGR z punktu widzenia wdrażania LSROR jest 12-osobowy 

Komitet. Jest to organ doradczy w zakresie wdrażania i realizacji operacji LSROR. 

Praca Komitetu na podstawie analizy danych została oceniona przez zespół 

badawczy jako skuteczna i efektywna. Na spotkaniach organu odnotowuje się 

wysoką frekwencję, nie spadającą poniżej 80%. W ciągu 5 naborów wniosków 

Komitet ocenił łącznie 103 projekty, z czego do dofinansowania rekomendowano 

58. 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej składa się z 6 osób. Jest to organ wykonawczy 

Stowarzyszenia, zatem odpowiada za bieżące prowadzenie spraw LGR. Analiza 

pokazała, że dla Zarządu najaktywniejszym rokiem był 2012 – wówczas odbyło się 

najwięcej posiedzeń, a także podjęto najwięcej uchwał. Zarząd w ramach swoich 

działań dobrze przygotowywał LGR na kolejne kontrole zewnętrzne – spośród 10 

                                                           
1 Podstawowe Informacje o LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

(http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=142) 

http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=142
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kontroli 9 zakończyło się jednoznacznie pozytywną oceną działań LGR. Analiza 

materiału ze sprawozdawczości LGR, w tym zakresu i wyników przeprowadzanych 

kontroli, pozwala pozytywnie ocenić pracę Zarządu.  

 

Statystyki realizacji działań w zakresie informacji, promocji oraz szkoleń i doradztwa 

pokazują, że pracownicy biura LGR skutecznie realizują swoje obowiązki. W latach 

2011-2012 pracownicy (a także część członków LGR) wzięli udział w szkoleniach 

ukierunkowanych na zdobycie niezbędnych kompetencji do realizowania bieżących 

zadań LGR. Ponadto pracownicy biura prowadzą doradztwo dla beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów, a w ramach działań aktywizujących i doradczych w 

okresie naborów, prowadzą dyżury konsultacyjno-doradcze w gminach, podczas 

których doradzają, informują oraz pomagają wnioskodawcom kompletować 

dokumenty (tylko w 2012 r. przeprowadzono 30 takich dyżurów). 

 

Badanie pokazało, że system wyłaniania operacji do dofinansowania gwarantuje 

obiektywną ocenę wniosków oraz wybór  projektów realizujących cele i wskaźniki 

LSROR. Dla każdego z działań w ramach środka 4.1a-d przyjęto odrębny zestaw 

kryteriów oceny operacji. Karty oceny zawierają nazwy kryteriów, ich opisy oraz 

informacje o sposobie przyznawania określonej liczby punktów. Wszystkie kryteria 

oceny sformułowano w taki sposób, aby odzwierciedlały specyfikę danego 

działania oraz jego cele. Pewność, że operacje kierowane do dofinansowania będą 

zgodne z celami LSROR, dają odpowiednie rubryki w kartach oceny, w których 

zaznacza się, w jaki cel/jakie cele wpisuje się oceniany projekt.  

 

Ocena postępów wdrażania LSROR 

 

Na etapie podpisywania umowy z MRiRW w połowie 2011 r. limit finansowy, jaki 

przyznano LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wynosił 27 341 671,46 zł, jednak po 

pierwszych doświadczeniach związanych z wdrażaniem LSROR okazało się, że limity 

finansowe na poszczególne lata muszą zostać zmienione. W wyniku podpisanego na 

koniec kwietnia 2013 r. aneksu, całkowity limit finansowy LGR został zmniejszony o 

1 446 568,30 zł i wyniósł 25 895 103,15 zł.  

 

Do końca 2011 r. na działanie 4.1e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja, Stowarzyszenie wydała 263 048,97 zł2  (nieco 

ponad 10% limitu środków na to działanie). Na koniec roku 2012 LGR wykorzystała 

720 000 zł. Łącznie do końca 2012 r. LGR wykorzystała zatem 983 048,97 zł3, czyli 

38,32% środków przeznaczonych na ten cel. Realizacja środków finansowych dla 

                                                           
2 Raport z realizacji zadań przez zespoły powołane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach wdrażania Subprogramów będących 

składową Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, Węgorzewo 30.12.2012 rok, s. 13. 
3 Tamże. 
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działania 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

pokazuje, że wykorzystanie tych środków idzie wolniej, ale zgodnie z założeniami. Do 

końca 2011 r. LGR wykorzystała kwotę 27 087,74 zł4, czyli niespełna 4% wszystkich 

środków przeznaczonych na realizację. W 2012 r. w ogóle nie wydatkowano tych 

środków5, zatem ponad 90% realizowanych jest w 2013 r. oraz w latach 2014-2015. 

 

Zakres realizacji środków finansowych na zadania LGR w ramach działań 4.1e i 4.2 

oraz tempo wydatkowania środków pozostaje na poziomie zadowalającym i 

mieszczącym się w założeniach. Środki finansowe są skutecznie wydatkowane i nie 

widać w tym zakresie żadnych zagrożeń w kontekście dalszej realizacji. 

 

Największa część alokacji działania 4.1 przeznaczonej na realizację projektów przez 

poszczególne sektory, wynoszącej 22 639 829,15 zł, skierowana jest na realizację 

operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa, najmniej na operacje w zakresie restrukturyzacji 

lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza tym sektorem. Analiza tempa wydatkowania środków 

finansowych w ramach działania 4.1 a-d pokazuje, analogicznie do realizacji 

środków finansowych LGR dla zadań w zakresie działania 4.1 i 4.2, że kluczowe dla 

realizacji finansowej są lata 2012 i 2013 – na ten okres przypada 97% realizacji 

środków finansowych. Zgodnie ze sprawozdawczością LGR obecnie 

wydane/zakontraktowane środki opiewają na ponad 50% alokacji – nieco więcej, niż 

w przypadku środków finansowych LGR na zadania związane z administracją, 

promocją, informacją, aktywizacją i współpracą. Można zatem ocenić, że postępy 

finansowe w zakresie realizacji alokacji dla operacji 4.1 a-d nie wskazują na istnienie 

jakichkolwiek zagrożeń w tym zakresie. 

 

Postęp rzeczowy LSROR zweryfikowano na podstawie analizy poziomu realizacji 

wskaźników zapisanych w strategii. W ramach 1. celu ogólnego LSROR 

sformułowano: 8 wskaźników produktu, 7 wskaźników rezultatu, 2 wskaźniki 

oddziaływania. Ponad połowa z nich oceniona została jako zagrożona – poziom ich 

realizacji pozostaje poniżej 40%. Przy takim poziomie realizacji wskaźników powstaje 

wątpliwość, czy możliwe jest zrealizowanie celu ogólnego do końca okresu 

wdrażania Strategii. Do 2. celu ogólnego LSROR przypisano: 11 wskaźników produktu, 

9 wskaźników rezultatu, 2 wskaźniki oddziaływania. Poziom ich realizacji wypada 

lepiej niż w przypadku celu 1. 3 z 11 wskaźników produktu i 3 z 9 wskaźników rezultatu 

pozostaje zagrożonych. 9 z 22 wskaźników realizacji dla celu 2. zostało już 

zrealizowanych, a 4 są realizowane prawidłowo, w tym 2 na wysokim poziomie. Taki 

poziom realizacji pozwala ocenić proces osiągania celu ogólnego 2. jako 

                                                           
4 Tamże, s. 14. 
5 Tamże. 
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przebiegający prawidłowo. W sumie, spośród 39 wskaźników realizacji LSROR 

zagrożonych niezrealizowaniem pozostaje 15, czyli 38,46%, z czego: najwięcej 

zagrożonych wskaźników występuje w celu 1. – 52,94% wskaźników w tym celu 

oceniono jako zagrożone, w celu 2. zagrożone wskaźniki stanowią 27,27% ogółu. 

 

Problemy w funkcjonowaniu LGR oraz realizacji LSROR, rekomendacje 

W raporcie z okresowej oceny PO Ryby 2007-2013, przeprowadzanej w I. połowie 

2011 r. na zlecenie MRiRW zidentyfikowano szereg zagrożeń, z jakimi borykały się LGR, 

i które mogły wpłynąć na niezrealizowanie przez grupy rybackie założeń przyjętych 

strategii. Zweryfikowano zagrożenia opisane w raporcie MRiRW i odniesiono je do 

wyników niniejszego badania tak, aby sprawdzić, które z nich nadal są realne i 

muszą być uwzględnione w bieżącej działalności LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

 

Jako zagrożenia dla dalszego efektywnego i skutecznego wdrażania LSROR w 

obecnej perspektywie oraz przyszłej, zidentyfikowano: 

1. niski stopień realizacji 1. celu ogólnego LSROR, 

2. brak precyzyjnego wyszczególnienia przykładów operacji w zakresie 

wykorzystania i pielęgnowania tradycji sektora rybackiego, 

3. niewystarczająca liczba kryteriów oceny odwołujących się do analizy SWOT 

LSROR oraz zidentyfikowanych w strategii problemów, 

4. nieefektywne procedury monitoringowe. 

 

Jako rekomendacje do zidentyfikowanych zagrożeń wskazano: 

1. zweryfikowanie wartości docelowych wskaźników pod kątem przyjęcia zbyt 

wysokich wartości, a także pod kątem operacji, które będą realizowały te 

wskaźniki (na jakim etapie realizacji są te projekty); jeśli nierealizowanie 

wskaźników wynika z wygórowania wartości docelowych, należy 

zaktualizować ich zakładany poziom; 

2. w poradniku dla BO wprowadzenie zapisów odnoszących się do tego, co 

rozumie się pod pojęciem innowacyjności oraz wskazanie, jakie warunki muszą 

spełniać projekty, aby zostały ocenione jako innowacyjne – zgodnie z 

zapisami stanowiska Zarządu LGR z dnia 08.10.2012 r.; 

3. zaktualizowanie zapisów LSROR - wyszczególnienie przykładów operacji w 

zakresie wykorzystania i pielęgnowania tradycji sektora rybackiego, albo w 

formie nowelizacji dokumentu, albo w formie aneksu; 

4. zweryfikowanie kryteriów oceny oraz usystematyzowanie ich pod kątem 

zidentyfikowanych problemów obszaru LGR i wykazanie (podobnie, jak na 

przykład wykazano zgodność treści LSROR z treścią rozporządzeń – w formie 

tabelarycznej), które kryteria odpowiadają na które problemy; w razie 

potrzeby zaleca się uzupełnienie listy kryteriów. 
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5. wprowadzenie ujednoliconych wzorów sprawozdań z postępu finansowego i 

rzeczowego LSROR, wykorzystując na przykład zestawienia zawarte w 

niniejszym raporcie. 
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Wprowadzenie 
 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” to stowarzyszenie zrzeszające 

przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego i publicznego 9 gmin z trzech 

powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to obszar zamieszkały przez 

blisko 55 tys. mieszkańców, na którym znajduje się 60 obwodów rybackich 

i 34,5 tys. ha wód powierzchniowych. 

 

LGR realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich od 2010 r. Wdrażanie 

strategii ma bezpośrednio wpłynąć na realizację wyznaczonych celów, tj.: 

1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów „Wielkich Jezior Mazurskich”: 

1.1 Działania na rzecz zorganizowania zintegrowanego systemu ochrony 

zbiorników wodnych;  

1.2 Poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze Wielkich Jezior 

Mazurskich; 

1.3  Wspieranie racjonalnej gospodarki zasobami jezior;  

1.4 Rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego i 

gospodarczym wykorzystaniem zasobów jezior. 

2. Wzrost aktywności społeczno- gospodarczej mieszkańców gmin obszaru Wielkich 

Jezior Mazurskich:  

2.1 Wspieranie aktywności gospodarczej i innowacyjnej mieszkańców, w tym 

głównie związanej z sektorem rybackim;  

2.2 Tworzenie sieci współpracy podmiotów gospodarczych (sektora 

rybackiego, handlowego i gastronomicznego), organizacji pozarządowych i 

samorządów;  

2.3 Wspieranie inicjatyw społecznych i edukacja na rzecz zrównoważonego 

wykorzystania zasobów subregionu „Wielkich Jezior Mazurskich”;  

2.4. Promocja obszaru „Wielkich Jezior Mazurskich”. 

 

Procedury oceny wniosków zgodnych z LSROR LGR opracowała samodzielnie, a 

wybór operacji kierowanych do dofinansowania należy do kompetencji Komitetu 

LGR. Procedury, zgodnie z wytycznymi, miały zapewnić efektywną i prawidłową 

realizację LSROR. Samorząd Województwa dokonuje dalszej oceny wniosków już pod 

kątem zgodności z ustawodawstwem krajowym i unijnym. 

 

Niniejszy raport jest wynikiem badania ewaluacyjnego, realizowanego przez 

konsorcjum firm: Ośrodek badań i ewaluacji oraz Pracownia badawcza, w czerwcu 

2013 r. Badanie, zgodnie z wymogami zamówienia, oparto na analizie dokumentów, 

którą realizowano pod kątem oceny wdrażania LSROR, w tym rzeczowego i 

finansowego postępu wdrażania, jak również zapewnienia efektywnych struktur 

wdrażających strategię. Dokumenty zawierały dane za okres do końca 2012 r. i taki 

jest zakres czasowy ewaluacji, niemniej niektóre dane z pomocą pracowników biura 
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LGR udało się pozyskać za okres do 30 czerwca 2013 r. – te dane także 

wykorzystano. Źródła danych i okresy, których dotyczą, zostały zaznaczane w 

tekście. 
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Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSROR 
 

Lokalna Grupa Rybacka, jeszcze na koniec 2012 r. liczyła 94 członków, w tym 30 

rybackich użytkowników wód, przedstawicieli JST - 9 gmin i 2 powiatów, 

reprezentantów 6 NGO, 2 instytucji publicznych oraz 2 gospodarstw rybackich.6 W 

2013 r. liczba członków zwiększyła się do 101 (stan na dzień: 30.06.2013  r.). 

 

Strukturę zarządczą Stowarzyszenia tworzą:  

1. Walne Zgromadzenie Członków – władza uchwałodawcza; 

2. 6-osobowy Zarząd – władza wykonawcza (odpowiada przede wszystkim za 

bieżące prowadzenie spraw LGR oraz reprezentowanie Stowarzyszenia); 

3. 3-osobowa Komisja Rewizyjna – organ kontrolny. 

Najliczniejszy w LGR jest sektor prywatny, stanowiący 83% wszystkich członków 

Stowarzyszenia, najmniej liczny jest natomiast sektor społeczny – 3%. 

 

Wykres 1. Struktura LGR wg udziału sektorów na koniec 2012 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2012 r.  

 

Procentowy udział sektorów, po zatwierdzeniu w 2013 r. rozszerzenia składu członków 

LGR o kolejnych 6 podmiotów, nie uległ zmianie. 

 

KOMITET LGR 

 

Kluczowym organem LGR z punktu widzenia wdrażania LSROR jest 12-osobowy 

Komitet. Jest to organ doradczy w zakresie wdrażania i realizacji operacji LSROR. „Do 

wyłącznej kompetencji Komitetu należy wybór w formie uchwały operacji, zgodnie z 

art.16 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 

                                                           
6 Podstawowe Informacje o LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

(http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=142) 

14% 

83% 

3% 

sektor publiczny sektor prywatny sektor społeczny

http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=142
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2009 r. Nr 72, poz. 619), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.”7 Komitet oceniał projekty w 5 naborach: 

1 w 2011 r., 3 w 2012 r. oraz 1 w 2013 r.  

 

Analiza aktywności Komitetu została przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

statystyk posiedzeń – liczba spotkań oraz frekwencja członków. Sprawozdawczość 

LGR pokazuje, że na spotkaniach Komitetu w kolejnych latach była wysoka 

frekwencja, średnio od 2011 r. wynosiła 82%, najwyższą odnotowano w 2012 r., 

najniższą w 2011. Najwięcej posiedzeń Komitetu odbyło się w 2012 r., co wynika z 

liczby przeprowadzonych naborów wniosków. W pozostałych latach realizowano po 

1 naborze, stąd brak konieczności organizowania spotkań tak często, jak w 2012. 

 

Tabela 1. Analiza aktywności Komitetu LGR 

Posiedzenia komitetu 

rok 

liczba 

posiedzeń/ 

posiedzenie 

frekwencja na posiedzeniach 
średnia frekwencja 

na spotkaniu (os.) 

średnia 

frekwencja na 

spotkaniu (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011 2 9 10 
        

9,5 79 

2012 10 11 11 9 9 11 10 10 11 10 9 10,1 84 

2013 5 11 10 10 10 8 
     

9,8 82 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych z protokołów posiedzeń (pobrane ze 

strony internetowej LGR) 

 

W ciągu 5 naborów w latach 2011-2013 członkowie Komitetu ocenili 103 projekty, z 

czego do dofinansowania rekomendowano 58. Wysoka frekwencja na 

posiedzeniach Komitetu oraz liczba naborów, jak również ocenionych wniosków, 

pozwala ocenić pracę Komitetu jako skuteczną i efektywną.  

 

ZARZĄD LGR 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej składa się z 6 osób. Jest to organ wykonawczy 

Stowarzyszenia, zatem odpowiada za bieżące prowadzenie spraw LGR, w tym 

wdrażanie LSROR, oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Z danych 

pochodzących ze sprawozdawczości LGR wynika, że Zarząd spotyka się 1-2 razy w 

miesiącu w siedzibie Stowarzyszenia. Analiza pokazała, że dla zarządu 

najaktywniejszym rokiem był 2012 – wówczas odbyło się najwięcej posiedzeń (21), a 

także podjęto najwięcej uchwał (31). Podobny rytm pracy wskazano już w 

przypadku Komitetu, co wynika z naturalnego rozwijania się postępów wdrażania 

LSROR oraz realizacji działań Stowarzyszenia wynikających ze statutu.  

                                                           
7  Statut Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie ”, z 13. lipca 2010 r. 

(http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=143) 

http://www.mazurylgr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=143
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Tabela 2. Analiza aktywności Zarządu LGR 

Przyjęty wskaźnik aktywności Wartość wskaźnika 

liczba oficjalnych stanowisk 11 

liczba przyjętych uchwał 35 

w tym:   

w roku 2011 32 

w roku 2012 31 

w roku 2013 12 

w tym:   

w roku 2011 13 

w roku 2012 21 

w roku 2013 13 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR oraz 

strony internetowej LGR 

 

Zgodnie z nadanymi uprawnieniami Zarząd wraz z pracownikami LGR odpowiadał w 

badanym okresie za przygotowanie Stowarzyszenia do zaplanowanych kontroli oraz 

realizowania ewentualnych działań pokontrolnych. Od 2011 roku Stowarzyszenie 

przeszło 10 kontroli, z czego 9 zakończyło się jednoznacznie pozytywną oceną 

działań LGR, a w jednym przypadku konieczne było uruchomienie dodatkowych 

procedur. 

 

Tabela 3. Realizacja kontroli zewnętrznych LGR 

rok 
liczba 

kontroli 

liczba 

pozytywnych 

ocen 

liczba 

negatywnych 

ocen 

liczba 

wdrożonych 

planów 

naprawczych 

liczba 

złożonych 

wyjaśnień 

2011 1 2 0 0 0 

2012 7 6 1 0 1 

2013 3 0 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

W 2012 r. SW sformułował wątpliwości w ocenie działań LGR. Wówczas Zarząd 

Stowarzyszenia odniósł się na piśmie do uwag kontrolerów, a złożone wyjaśnienia 

zostały ocenione jako wystarczające. W kolejnym roku, po wskazaniu 

nieprawidłowości w działaniach LGR, zarząd podjął – na podstawie zaleceń IZ - 

decyzję o wprowadzeniu planu naprawczego. Plan ten odnosił się do wskazań 

MRiRW dotyczących:  

1. weryfikacji stanu zatrudnienia w biurze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 

2. zbadania zarzutu posiadania przez członków i pracowników LGR firm 

świadczących usługi w zakresie doradztwa przy sporządzania wniosków, 
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3. uzupełnienia systemu wskaźników w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

rybackich o wskaźniki produktu, 

4. opublikowania na stronie internetowej LGR protokołów z posiedzeń Komitetu. 

Działania naprawcze wdrażane są od maja 2013 r.8  

 

Analiza materiału ze sprawozdawczości LGR, w tym zakresu i wyników 

przeprowadzanych kontroli, pozwala pozytywnie ocenić prace Zarządu LGR.  

 

BIURO LGR 

 

Biuro LGR zatrudnia 5 osób, w tym:  

1. dyrektora biura,  

2. pracownika administracyjno – biurowego,  

3. koordynatora ds. obsługi komitetu,  

4. specjalistę ds. administracji i promocji,  

5. koordynatora ds. wdrażania LSROR. 

Stan zatrudnienia utrzymuje się w Stowarzyszeniu od 2011 r.  

 

W ramach realizacji swoich obowiązków pracownicy LGR prowadzą: 

1. działania informacyjne, skupione na popularyzowaniu informacji o możliwości 

składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji samej LSROR; 

2. działania doradcze, polegające na nieodpłatnym świadczeniu pomocy w 

zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie; 

3. działania monitoringowe, w ramach których prowadzony jest monitoring 

postępów wdrażania LSROR z wykorzystaniem przyjętego w strategii systemu 

wskaźników; monitoring ma zapewnić kontrolę nad ewentualnymi 

problemami i nieprawidłowościami we wdrażaniu LSROR, planowaniu działań 

zaradczych i naprawczych oraz weryfikowaniu, w jakim stopniu osiągane są 

zakładane cele.9 

 

Sprawozdania zawierające informacje dotyczące realizacji działań w zakresie 

informacji, promocji oraz szkoleń i doradztwa pokazują, że pracownicy skutecznie 

realizują swoje obowiązki w tym zakresie. W latach 2011-2012 pracownicy (a także 

część członków LGR) wzięli udział w szeregu szkoleń ukierunkowanych na zdobycie 

niezbędnych kompetencji do realizowania bieżących zadań LGR.  

 

                                                           
8
 Do 30.06.2013 r. wszystkie założenia planu naprawczego zostały zrealizowane. Obecnie LGR 

czeka na zatwierdzenie wniosku do SR, Wydział Gospodarczy – KRS dot. zmiany Statutu 

Stowarzyszenia. 
9 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 - 2013", s. 110-114. 
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Ponadto pracownicy biura prowadzą na co dzień doradztwo dla beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów, a w ramach działań aktywizujących i doradczych w 

okresie naborów, prowadzą dyżury konsultacyjno-doradcze w gminach, podczas  

których doradzają, informują oraz pomagają wnioskodawcom kompletować 

dokumenty (tylko w 2012 r. przeprowadzono 30 takich dyżurów). Ze sprawozdań za 

lata 2011-2012 wynika jednak, że dodatkowe działania doradcze w okresie naborów 

cieszą się stosunkowo mniejszym zainteresowaniem, niż samo doradztwo realizowane 

w biurze czy podczas spotkań informacyjnych10. O zainteresowaniu wnioskodawców 

poradami w biurze, konsultacjami i szkoleniami traktowało badanie ankietowe, 

którego wyniki prezentuje rozdział: „Badania ilościowe wśród członków LGR oraz 

beneficjentów”, podrozdział: „Ocena biura oraz realizacji LSROR”. 

 

W zakresie działań monitoringowych, pracownicy biura dokonują weryfikacji 

poziomu realizacji wskaźników wskazanych w LSROR, poprzez przypisywanie 

poszczególnym wskaźnikom operacji, których realizacja wpłynie na ich osiągnięcie, 

a następnie kontrolę samych operacji. Taka procedura monitoringowa jest 

efektywna i zapewnia skuteczną weryfikację poziomu realizacji celów LSROR pod 

warunkiem, że system wskaźników został opracowany prawidłowo (ocena systemu 

wskaźników w rozdziale: Postęp rzeczowy LSROR oraz Problemy w funkcjonowaniu 

LGR). Ponadto w ramach monitoringu pracownicy prowadzą badania ankietowe 

dotyczące oceny ich pracy oraz oceny wdrażania LSROR wśród członków LGR i 

beneficjentów wsparcia. Wyniki tych badań zaprezentowano w rozdziale „Badania 

ilościowe wśród członków LGR oraz beneficjentów”, podrozdział: „Ocena biura oraz 

realizacji LSROR”. 

 

PROCES NABORU I SELEKCJI OPERACJI 

 

Dla każdego z działań w ramach środka 4.1 a-d, przyjęto odrębny zestaw kryteriów 

oceny. Karty oceny zawierają nazwy kryteriów, ich opisy oraz informacje o sposobie 

przyznawania określonej liczby punktów. Wszystkie kryteria oceny sformułowano w 

taki sposób, aby odzwierciedlały specyfikę danego działania oraz jego cele. 

 

W procesie oceny wniosków kierowanych do dofinansowania w ramach realizacji 

LSROR, przyjęto następujące kryteria oceny: 

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych 

od rybactwa: 

a. Kompletności wniosku 

b. Realizacja celów LSROR 

c. Doświadczenie wnioskodawcy 

                                                           
10 Sprawozdanie roczne z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” za rok 

2011, s. 5-6. 
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d. Wielkość dotacji 

e. Wkład własny wnioskodawcy 

f. Innowacyjność operacji 

g. Związek z sektorem rybackim 

h. Zasięg oddziaływania operacji 

i. Wpływ na rozwój obszaru 

j. Wykorzystanie lokalnych zasobów 

k. Oddziaływanie na środowisko 

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem  

a. Kompletności wniosku 

b. Realizacja celów LSROR 

c. Doświadczenie wnioskodawcy 

d. Wielkość dotacji 

e. Wkład własny wnioskodawcy 

f. Innowacyjność operacji 

g. Powstanie nowych miejsc pracy 

h. Powstanie nowych źródeł dochodu 

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

a. Kompletności wniosku 

b. Realizacja celów LSROR 

c. Doświadczenie wnioskodawcy 

d. Wielkość dotacji 

e. Wkład własny wnioskodawcy 

f. Innowacyjność operacji 

g. Powstanie nowych miejsc pracy 

h. Produkty lokalne 

i. Status wnioskodawcy 

j. Wpływ na wzrost atrakcyjności obszaru 

4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa  w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej 

a. Kompletności wniosku 

b. Realizacja celów LSROR 

c. Doświadczenie wnioskodawcy 

d. Wielkość dotacji 

e. Innowacyjność operacji 

f. Status wnioskodawcy 

g. Zasięg oddziaływania operacji 
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h. Oddziaływanie na środowisko 

i. Wspieranie odbudowy zasobów jezior 

j. Wpływanie na tworzenie zintegrowanego systemu ochrony zbiorników 

wodnych 

 

Pewność, że operacje kierowane do dofinansowania będą zgodne z celami LSROR, 

dają odpowiednie rubryki w kartach oceny, w których zaznacza się, w jaki cel/jakie 

cele wpisuje się oceniany projekt. Instrukcja dla oceniających zawarta jest zarówno 

na karcie oceny, przy odpowiednich punktach, jak też w ogólnym dokumencie 

określającym pełną procedurę wyłaniania operacji do dofinansowania. 

Skonstruowany w ten sposób system wyłaniania operacji do dofinansowania 

gwarantuje obiektywną ocenę wniosków oraz wybór  projektów realizujących cele i 

wskaźniki LSROR.  
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Ocena postępów wdrażania LSROR 
 

Wdrażanie LSROR przez LGR odbywa się w ramach osi 4 PO Ryby 2007 – 2013. Oś 

priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – zakłada 

realizację działań: 

1. Działanie 4.1, w tym poddziałania: 

a. 4.1.a Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu 

konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa; 

b. 4.1.b Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub 

reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób 

mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; 

c. 4.1.c Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości 

produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej  

obszary zależne od rybactwa; 

d. 4.1.d Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska 

lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 

celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej; 

e. Funkcjonowanie LGR, nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnej 

społeczności; 

2. Działanie 4.2 - wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej. 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich ma charakter dokumentu 

strategicznego o zasięgu lokalnym. Opracowanie i wdrażanie LSROR jest warunkiem, 

który muszą spełniać lokalne grupy rybackie, aby móc ubiegać się o dostępność do 

środków z Osi 4 PO Ryby 2007-2013. Realizacja założeń osi 4 na obszarze Lokalnej 

Grupy Rybackiej ma wpłynąć na  aktywizację społeczności obszarów zależnych od 

rybactwa poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do kreowania 

lokalnych inicjatyw.  

 

POSTĘP FINANSOWY  

 

Na etapie podpisywania umowy z MRiRW w połowie 2011 r. limit finansowy, jaki 

przyznano LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wynosił 27 341 671,46 zł, jednak po 

pierwszych doświadczeniach związanych z wdrażaniem LSROR okazało się, że limity 

finansowe na poszczególne lata muszą zostać zmienione. W wyniku podpisanego na 

koniec kwietnia 2013 r. aneksu, całkowity limit finansowy LGR został zmniejszony o 

1 446 568,30 zł i wyniósł 25 895 103,15 zł. Limit finansowy na lata 2010-2011 został 
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zmniejszony o 1 368 606,25 zł, a na lata 2014-2015 o 4 858873,16 zł. Natomiast w 

przypadku lat, na który przypada najintensywniejszy okres wdrażania LSROR, 2012-

2013, limit zwiększono o 4 780 911,10 zł. 

 

Zmianie uległy także limity finansowe przyznane na poszczególne działania w 

ramach środka 4.1. W działaniu 4.1.a zmniejszono limit dedykowany sektorowi 

gospodarczemu i społecznemu o 1 118 977,49 zł, a zwiększono limit dla sektora 

publicznego o 6 250 000,00 zł. W działaniu 4.1.b zmniejszono limity dla obu sektorów, 

dla sektora publicznego o 500 000,00 zł, a gospodarczemu i społecznemu o 

2 373 139,01 zł. W działaniach 4.1.c i d z kolei zmniejszono limity dla sektora 

publicznego, a zwiększono dla sektora gospodarczego i społecznego. W przypadku 

działań 4.1.e oraz 4.2, gdzie beneficjentem jest LGR, zmniejszono wszystkie limity: 

 na funkcjonowanie LGR, nabywanie umiejętności i aktywizację o 168 950,00 zł 

 na wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej o 

130 000,00 zł. 

Poszczególne kwoty oraz różnice między nimi prezentuje tabela 4. 
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Tabela 4. Różnice w limitach finansowych między założeniami I. umowy a aneksem podpisanym 30.04.2013 r. 

Rodzaj 

operacji 

Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

Środek 4.2 

Wsparcie na rzecz 

współpracy 

międzyregionalnej 

i 

międzynarodowej 

[zł] 

Razem oś 4 

'Zrównoważony 

rozwój 

obszarów 

zależnych od 

rybactwa" 

[zł] 

Różnica 

aktualnych 

limitów w 

stosunku do 

pierwotnych 

założeń  

[zł] 

4.1.a 

[zł] 

4.1.b 

[zł] 

4.1.c 

[zł] 

4.1.d 

[zł] 

4.1 e 

Funkcjonowanie 

LGR, nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

[zł] 
sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 

społeczny 

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 

społeczny 

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 

społeczny 

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy 

i społeczny 

2010-

2011* 
150 000,00 428 808,00 50 000,00 300 000,00 60 000,00 250 000,00 700 000,00 100 000,00 380 000,00 30 000,00 2 448 808,00 

-1 368 606,25 
2010-

2011 
0 578 808,00 0 69 365,69 0 143 016,00 0 0 261 924,32 27 087,74 1 080 201,75 

2012-

2013* 
2 000 000,00 4 000 000,00 350 000,00 3 121 329,00 400 000,00 2 291 107,00 4 300 000,00 536 203,46 1 500 000,00 495 111,00 18 993 750,46 

4 780 911,10 
2012-

2013 
8 750 000,00 3 731 022,51 0 1 978 824,30 0 3 954 539,94 0 3 434 252,71 1 430 911,10 495 111,00 23 774 661,56 

2014-

2015* 
350 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 854 002,00 295 111,00 5 899 113,00 

-4 858 873,16 
2014-

2015 
0 0 0 0 0 0 0 0 872 216,58 168 023,26 1 040 239,84 

Razem* 2 500 000,00 5 428 808,00 500 000,00 4 421 329,00 560 000,00 3 541 107,00 6 000 000,00 836 203,46 2 734 002,00 820 222,00 27 341 671,46 
-1 446 568,31 

Razem 8 750 000,00 4 309 830,51 0 2 048 189,99 0 4 097 555,94 0 3 434 252,71 2 565 052,00 690 222,00 25 895 103,15 

Różnica 

limitów 
6 250 000,00 -1 118 977,49 -500 000,00 -2 373 139,01 -560 000,00 556 448,94 -6 000 000,00 2 598 049,25 -168 950,00 - 130 000,00 - 1 446 568,30  

* Limity finansowe na środki osi priorytetowej 4, o których mowa w par. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznania  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej strategii rozwoju obszarów 

rybackich wraz z załącznikami i aneksem z dnia 30.04.2013  r.  
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Realizacja środka 4.1e i 4.2 

W ramach Działania 4.1e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja społeczności lokalnej, Stowarzyszenie realizowało 

następujące kategorie zadań: 

 zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGR, w tym działania związane z 

monitoringiem, 

 doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w przygotowywaniu i 

realizacji LSROR,  

 pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru,  

 badania nad obszarem objętym LSROR, 

 informowanie o obszarze działalności LGR oraz o LSROR. 

Ponadto, LGR realizuje zadania w ramach działania 4.2 Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

 

Tabela 5. Środki na realizację zadań LGR wynikających z działania 4.1e oraz 4.2 w 

latach 2010-2015 

Lata 

W ramach działania 4.1e funkcjonowanie LGR, nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnej 

społeczności Działanie 4.2 

wsparcie na 

rzecz 

współpracy 

międzyregio-

nalnej i 

międzynaro-

dowej 

Administrowanie 

LGR 

Udział 

środków na 

administro-

wanie w 

ogóle 

środków na 

funkcjono-

wanie 

Informacja, 

promocja, 

aktywizacja 

Udział środków 

na informacje, 

promocje i 

aktywizację w 

ogóle środków 

na 

funkcjonowanie 

Razem 

2010-2011 247 353,48 zł 94% 14 570,84 zł 6% 261 924,32 zł 27 087,74 zł 

2012-2013 1 154 756,59 zł 81% 276 154,51 zł 19% 1 430 911,10 zł 495 111,00 zł 

2014-2015 800 000,00 zł 92% 72 216,58 zł 8% 872 216,58 zł 168 023,26 zł 

Razem wg 

zadań 
2 202 110,07 zł 86% 362 941,93 zł 14% 

  

Razem na działanie 2 565 052,00 zł 690 222,00 zł 

Suma wszystkich środków 3 255 274,00 zł 

 Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Do końca 2011 r. na działanie 4.1e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja, Stowarzyszenie wydało 263 048,97 zł11  (nieco 

ponad 10% limitu środków na to działanie). Ponieważ jednak umowa ramowa LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” z MRiRW została podpisana 4 sierpnia 2011 r., faktyczna 

realizacja zadań w zakresie wdrażania LSROR, w tym realizacja środków 

finansowych, zaczęła się w 2012 r. Na koniec roku 2012 LGR wykorzystała 720 000 zł. 

Łącznie do końca 2012 r. LGR wykorzystała zatem 983 048,97 zł12, czyli 38,32% 

środków przeznaczonych na ten cel. 

                                                           
11 Raport z realizacji zadań przez zespoły powołane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach wdrażania Subprogramów będących 

składową Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, Węgorzewo 30.12.2012 rok, s. 13. 
12 Tamże. 



 

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia realizacji celów LSROR 

i efektów wdrażanych przedsięwzięć  

22 

 

Realizacja środków finansowych w tym zakresie przełożyła się bezpośrednio na 

zrealizowane działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne (patrz: rozdział 

„Ocena systemu zarządzania i wdrażania LSROR, podrozdział „Biuro LGR”), czyli 

prowadzone doradztwo, zarówno na etapie aplikowania o dofinansowanie, jak i 

realizacji projektów przez beneficjentów. Ponadto LGR organizuje liczne spotkania 

informacyjne i promocyjne, szkolenia (zarówno dla beneficjentów jak i pracowników 

LGR), a także prowadzi stronę internetową, wydając broszury, informatory i inne 

publikacje związane bezpośrednio z obszarem działalności Stowarzyszenia, jak 

również kolportuje tradycyjne materiały promocyjne. 

 

Realizacja środków finansowych dla działania 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej pokazuje, że wykorzystanie tych środków idzie 

wolniej, ale zgodnie z założeniami. Do końca 2011 r. LGR wykorzystała kwotę 

27 087,74 zł13, czyli niespełna 4% wszystkich środków przeznaczonych na realizację. W 

2012 r. w ogóle nie wydatkowano tych środków14, zatem ponad 90% realizowanych 

jest w 2013 r. oraz w latach 2014-2015. 

 

W ramach modelu tempa wydatkowania środków przeznaczonych na realizację 

średniookresowych (standardowo siedmioletnich) strategii rozwoju założono, że w 

pierwszych dwóch latach realizacji tempo wydatkowania nie przekracza 7% rocznie. 

W tym okresie kształtują się konieczne procedury i zespoły realizujące zadania 

wynikające ze strategii. Model w ujęciu teoretycznym prezentują 2 kolejne wykresy. 

 

Wykres 2. Teoretyczny model tempa wydatkowania środków przeznaczonych na 

realizację średniookresowej strategii rozwoju - typ 1 

       
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów zawartych na 

stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wyników badań ewaluacyjnych 

dostępnych na stronie: http://www.ewaluacja.gov.pl/  

 

 

                                                           
13 Tamże, s. 14. 
14 Tamże. 
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Wykres 3. Teoretyczny model tempa wydatkowania środków przeznaczonych na 

realizację średniookresowej strategii rozwoju - typ 2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów zawartych na 

stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wyników badań ewaluacyjnych 

dostępnych na stronie: http://www.ewaluacja.gov.pl/  

 

Zgodnie z modelem, mniej więcej w 3. roku wdrażania tempo wydatkowania 

środków wzrasta do 17-20% rocznie, przy czym: 

 w niektórych przypadkach tempo to utrzymuje się w każdym kolejnym roku aż 

do końca okresu realizacji – wówczas podsumowanie efektów strategii oraz jej 

rozliczanie następuje w ósmym roku (patrz wykres 2., typ 1.), 

lub 

 osiąga punkt kulminacyjny w przedostatnim roku, by w ostatnim znacząco 

spaść, ponieważ na siódmy rok realizacji zaplanowano rozliczanie i 

podsumowanie procesu wdrażania (patrz wykres 3., typ 2.). 

 

LSROR realizowana przez Stowarzyszenie jest wyjątkowa pod względem okresu 

realizacji – zapisana w strategii perspektywa pięcioletnia uległa skróceniu o 1,5 roku 

ze względu na czas podpisywania umowy, a zatem termin faktycznego rozpoczęcia 

realizacji jej założeń. Mimo to, analiza tempa wydatkowania środków w ramach 

tego działania wydaje się spełniać założenia 2. typu modelu tempa wydatkowania 

środków. Wykres 4. pokazuje, że w środkowym punkcie okresu programowania 

LSROR nastąpił znaczący skok realizacji środków finansowych LGR i w tym czasie 

realizacja przekroczyła 50%, co pozwala ocenić wydatkowanie środków 

finansowych jako skuteczne.  
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Wykres 4. Planowane tempo wydatkowania środków na zadania LGR w ramach 

działań 4.1 i 4.2 w latach 2010-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Łączna kwota na realizację działań 4.1e i 4.2 przez LGR wynosi 3 255 274,00 zł. 

Największa część środków przeznaczana jest na administrowanie LGR – 68%. W 

ramach tego zadania LGR utrzymuje biuro oraz realizuje zadania własne związane z 

doszkalaniem pracowników i członków LGR oraz z realizacją badań obszaru Grupy. 

Najmniejsza część tych środków – 11% - przeznaczane jest na zadania związane z 

informacją, promocją i aktywizacją lokalnej społeczności. 

 

Wykres 5. Podział procentowy środków finansowych wg zadań LGR w ramach 

działań 4.1e i 4.2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  
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Wykres 6. Wysokość kwot przeznaczonych na zadania realizowane przez LGR 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Podsumowując, zakres realizacji środków finansowych na zadania LGR w ramach 

działań 4.1e i 4.2 oraz tempo wydatkowania środków pozostaje na poziomie 

zadowalającym i mieszczącym się w założeniach. Środki finansowe są skutecznie 

wydatkowane i nie widać w tym zakresie żadnych zagrożeń w kontekście dalszej 

realizacji. 

 

Realizacja środka 4.1 wg sektorów  

W ramach działania 4.1, w zakresie realizacji operacji zgodnych z celami LSROR, 

realizowane są projekty dwóch kategorii BO – przedstawicieli sektora publicznego 

oraz sektorów społecznego i gospodarczego – w zakresie: 

1. 4.1.a wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa, 

2. 4.1.b restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub 

dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem, 

3. 4.1.c podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej  obszary zależne od rybactwa, 

4. 4.1.d ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 

Największa część alokacji działania 4.1, wynoszącej 22 639 829,15 zł, skierowana jest 

na realizację operacji w zakresie wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 58% - najmniej na operacje w 

zakresie restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 

2 202 110,07 zł 

362 941,93 zł  

690 222,00 zł  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

W ramach działa 4.1

administrowanie LGR, nabywanie

umiejętności

W ramach działania 4.1

informacja, promocja i

aktywizacja

Działanie 4.2 wsparcie na rzecz

współpracy międzyregionalnej i

międzynarodowej



 

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia realizacji celów LSROR 

i efektów wdrażanych przedsięwzięć  

26 

 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 9%. 

 

Wykres 7. Udział poszczególnych operacji w ogóle środków przeznaczonych na 

realizację działania 4.1 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Największym beneficjentem działania 4.1 są sektory gospodarczy i społeczny. To one 

realizują operacje działań 4.1.b, 4.1.c i 4.1.d. Sektor publiczny aplikuje o środki w 

ramach działania 4.1.a oraz 4.1.d. Ostatecznie jednak podział alokacji między 

sektory wydaje się dość proporcjonalny, zważywszy na wyżej opisany podział 

środków oraz przypisane poszczególnym sektorom alokacje.  

 

58% 

9% 

18% 

15% 

4.1.a 4.1.b 4.1.c 4.1.d



 

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia realizacji celów LSROR 

i efektów wdrażanych przedsięwzięć  

27 

 

Wykres 8. Wysokość kwot, na jakie opiewają rekomendowane do dofinansowania 

operacje wg sektorów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  
 

Limity finansowe na środki w ramach działania 4.1 zakładają, że alokacja 

poddziałania 4.1.a zostanie całkowicie rozdysponowana w 2013 r. W przypadku 

pozostałych – 4.1. b-d - alokacje także mają być całkowicie rozdysponowane do 

końca bieżącego roku, wszystkie na operacje realizowane przez sektory 

gospodarczy i społeczny.  

 

Tabela 6. Limity finansowe na środki w ramach działania 4.1 wg sektorów i działań w 

latach 2010-2015 wg aneksu do umowy z dnia 30.04.2013 r. 
Rodzaj operacji 4.1.a 

Sektor 

publiczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

gospodarczy i społeczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

Lata 

2010-2011                        -   zł  0 %             578 808,00 zł  4 % 

2012-2013      8 750 000,00 zł  67 %          3 731 022,51 zł  29 % 

2014-2015                        -   zł  0 %                           -   zł  0 % 

Razem wg sektorów      8 750 000,00 zł  67 %          4 309 830,51 zł  33 % 

Razem na działanie                                                                                                 13 059 830,51 zł  

Rodzaj operacji 4.1.b 

Sektor 

publiczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

gospodarczy i społeczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

Lata 

2010-2011                        -   zł  0 %               69 365,69 zł  3 % 

2012-2013                        -   zł  0 %          1 978 824,30 zł  97 % 

2014-2015                        -   zł  0 %                           -   zł  0 % 

Razem wg sektorów                        -   zł  0 %          2 048 189,99 zł  100 %  

Razem na działanie                                                                                                   2 048 189,99 zł  

 zł-    

 8 750 000,00 zł  

 zł-    

 8 750 000,00 zł  

 791 189,69 zł  

 13 098 639,46 zł  

 zł-    

 13 889 829,15 zł  

 zł-

 zł2 000 000,00

 zł4 000 000,00

 zł6 000 000,00

 zł8 000 000,00

 zł10 000 000,00

 zł12 000 000,00

 zł14 000 000,00

 zł16 000 000,00

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2010-2015

publiczny gospodarczy i społeczny
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Rodzaj operacji 4.1.c 

Sektor 

publiczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

gospodarczy i społeczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

Lata 

2010-2011                        -   zł  0 %             143 016,00 zł  3 % 

2012-2013                        -   zł  0 %          3 954 539,94 zł  97 % 

2014-2015                        -   zł  0 %                           -   zł  0 % 

Razem wg sektorów                        -   zł  0 %          4 097 555,94 zł  100 %  

Razem na działanie                                                                                                   4 097 555,94 zł  

Rodzaj operacji 4.1.d 

Sektor 

publiczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

gospodarczy i społeczny 

udział środków na 

działanie realizowane 

przez sektor w ogóle 

środków na działanie 

Lata 

2010-2011                        -   zł  0 %                           -   zł  0 % 

2012-2013                        -   zł  0 %          3 434 252,71 zł  100 %  

2014-2015                        -   zł  0 %                           -   zł  0 % 

Razem wg sektorów                        -   zł  0 %          3 434 252,71 zł  100 %  

Razem na działanie                                                                                                   3 434 252,71 zł  

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Środki na realizację operacji w ramach działania 4.1 zaczęto rozdysponowywać już 

w II. połowie 2011 r., jednak do końca tego okresu do realizacji zarekomendowano 

projekty opiewające jedynie na kwotę 791 189,69 zł, co daje 3% alokacji na 

działanie. 

 

Tabela 7. Środki finansowe na realizację działania 4.1 wg sektorów w latach wg 

aneksu do umowy z dnia 30.04.2013 r. 
Razem działanie 4.1 

Suma (zł) Suma(%) 

Sektor 

publiczny 

udział środków na 

działanie 

realizowane przez 

sektor w ogóle 

środków na 

działanie 

gospodarczy i 

społeczny 

udział środków na 

działanie 

realizowane przez 

sektor w ogóle 

środków na 

działanie 

Lata 

2010-2011 -   zł 0 791 189,69 zł 3 791 189,69 zł 3 

2012-2013 8 750 000,00 zł 39 13 098 639,46 zł 58 21 848 639,46 zł 97 

2014-2015 -   zł 0 -   zł 0 -   zł 0 

Razem wg 

sektorów 
8 750 000,00 zł 39 13 889 829,15 zł 61 22 639 829,15 zł 100 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  
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Wykres 9. Tempo wydatkowania środków wg działań i sektorów (wg aneksu do 

umowy z dnia 30.04.2013 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Analiza tempa wydatkowania środków finansowych w ramach działania 4.1 a-d 

pokazuje, analogicznie do realizacji środków finansowych LGR dla zadań w zakresie 

działania 4.1 i 4.2, że kluczowe dla realizacji finansowej są lata 2012 i 2013 – na ten 

okres przypada 97% realizacji środków finansowych. Zgodnie ze sprawozdawczością 

LGR obecnie wydane/zakontraktowane środki opiewają na ponad 50% alokacji – 

nieco więcej, niż w przypadku środków finansowych LGR na zadania związane z 

administracją, promocją, informacją, aktywizacją i współpracą. Można zatem 

ocenić, że postępy finansowe w zakresie realizacji alokacji dla operacji 4.1 a-d nie 

wskazują na istnienie jakichkolwiek zagrożeń w tym zakresie.  

 

Warto podkreślić, że pośpiech w wydatkowaniu środków wynika z czynników 

zewnętrznych, niekontrolowanych przez LGR. Jak pisali ewaluatorzy programu już w 

połowie 2011 r.: „Problemem, który może mieć wpływ na skuteczność wdrażania Osi 

IV, są natomiast opóźnienia w legislacji krajowej. Rozporządzenie MRiRW w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej przez samorząd 

wojewódzki zostało wydane 29 września 2009 r., a zaproszenie do składania 

wniosków o uznanie LGR wystosowano 30 listopada 2009 r., natomiast instrukcja 

sporządzania LSROR została wydana 10 lutego 2010 r., przy pierwotnym terminie 

składania wniosków do 31 stycznia, który ostatecznie przedłużono o miesiąc. W 

ocenie przedstawicieli LGR, z którymi przeprowadzono wywiady, miało to istotny 

wpływ na jakość przygotowywanych strategii. Rozmówcy podkreślali, że wdrażanie 

 zł-    

 578 808,00 zł  

 zł-     69 365,69 zł   zł-     143 016,00 zł   zł-     zł-    

 8 750 000,00 zł  

 3 731 022,51 zł  

 zł-    

 1 978 824,30 zł  

 zł-    

 3 954 539,94 zł  

 zł-    

 3 434 252,71 zł  

publiczny gospodarczy i

społeczny

publiczny gospodarczy i

społeczny

publiczny gospodarczy i

społeczny

publiczny gospodarczy i

społeczny

4.1.a 4.1.b 4.1.c 4.1.d

2010-2011 2012-2013 2014-2015
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Osi IV z ich perspektywy zaczęło się w drugiej połowie 2010 r., a nawet na przełomie 

lat 2010/2011, co odbierają jako poważne zagrożenie realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć.”15 LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisała umowę ramową w 

czasie, kiedy publikowano cytowany raport (w tzw. II naborze), zatem miała jeszcze 

mniej czasu na realizację planowanych działań. W kontekście takich informacji 

należy podkreślić, że LGR wdraża LSROR bardzo skutecznie. 

 

Nabory wniosków 

Pracownicy biura LGR, w trakcie trwania naborów, przyjmują dokumenty aplikacyjne 

od wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. W 2011 r. przeprowadzono 

1 nabór na operacje 4.1.a-d. Złożono wówczas 13 wniosków – 11 z 4.1.a i po jednym 

z 4.1 b i 4.1.c. 3 zostały zarekomendowane przez Komitet do dofinansowania (2 z 

4.1.a i po jednym z 4.1.b i c skierowano do dofinansowania w ramach limitu 

dostępnych środków). Zainteresowanie naborem zmierzono zestawiając stosunek 

środków do wykorzystania z kwotą, na którą zgłoszono zapotrzebowanie (łączna 

suma środków, o jakie wnioskowano). Z danych sprawozdawczych wynika, że 

zapotrzebowanie w 2011 r. na dofinansowanie w ramach wspomnianych działań 

wyniosło 64,25%, przy czym: 

 największym zainteresowaniem cieszyły się operacje w ramach 4.1.a (wartość 

wskaźnika 100%), 

 najmniejsze zainteresowanie odnotowano w przypadku operacji z 4.1.b 

(21,19%)  i 4.1.d – 0%. 

 

Tabela 8. Wykorzystanie puli środków w ramach poszczególnych działań – suma 

wnioskowanej wartości dofinansowania w stosunku do przyznanej w roku 2011 wg 

naborów 

Działania 

2011 

I nabór 

Limit środków 
Wnioskowana kwota pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota (z 

uwzględnieniem limitu)* 

Stosunek procentowy 

limitu środków do kwot 

wnioskowanych  

4.1.a  578 808,00 zł  578 808,00 zł  578 808,00 zł  100% 

4.1.b  350 000,00 zł  74 165,69 zł  74 165,69 zł  21,19% 

4.1.c  310 000,00 zł  143 016,00 zł  143 016,00 zł  46,13% 

4.1.d 800 000,00  zł  -   zł  -   zł  0% 

sumy 1 238 808,00 zł  795 989,69 zł  795 989,69 zł  
 

stosunek procentowy limitu środków do 

kwot wnioskowanych i przyznanych 
64,25% 64,25%   

*rekomendowane przez Komitet LGR do dofinansowania 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

                                                           
15 Ocena okresowa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Raport końcowy opracowany na zlecenie 

MRiRW, maj 2011, s. 243-244. 
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W 2012 r. ogłoszono 3 nabory. W pierwszym naborze złożono łącznie 35 projektów, 11 

z 4.1.b i 24 z 4.1.c. W zakresie restrukturyzacji lub reorientacji działalności 

gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem zarekomendowano do dofinansowania 5 projektów, natomiast w zakresie 

podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej  obszary zależne od rybactwa skierowanych do dofinansowania było 

11 projektów. 

 

W drugim naborze złożono 9 projektów na wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, z czego  7 skierowano 

do dofinansowania. W tym samym naborze złożonych zostało jeszcze 5 projektów 

dotyczących ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej. Spośród nich zarekomendowano do dofinansowania 5 

projektów. Łącznie w drugim naborze złożono 14 wniosków, a 12 rekomendowano 

do dofinansowania). 

 

W trzecim naborze tego roku złożono 5 projektów z poddziałania 4.1.b oraz 15 

wniosków na poddziałanie 4.1.c  – łącznie 20 wniosków. Rekomendację uzyskało 5 

wniosków z 4.1.b i 5 z 4.1.c. 

 

Największym zainteresowaniem, biorąc pod uwagę stosunek limitu środków do 

kwoty, na którą zgłoszono zapotrzebowanie, cieszył się nabór na projekty w ramach 

poddziałania 4.1.a (wartość wskaźnika 100%). Prawie takim samym 

zainteresowaniem (98%) cieszyły się projekty w zakresie podnoszenia wartości 

produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej  obszary 

zależne od rybactwa. W pozostałych stosunek limitu środków do kwot 

wnioskowanych nie przekraczało 50%. 

 

Tabela 9. Wykorzystanie puli środków w ramach poszczególnych działań – suma 

wnioskowanej wartości dofinansowania w stosunku do przyznanej w roku 2012 wg 

naborów 

D
zi

a
ła

n
ia

 

2012 

Limit środków 

nabór I II nabór III nabór Stosunek 

procentowy 

limitu środków 

do kwot 

wnioskowanych 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota 

(z 

uwzględnieniem 

limitu)* 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota 

(z 

uwzględnieniem 

limitu)* 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota 

(z 

uwzględnieniem 

limitu)* 

4.1.a  6 000 000,00 zł   -   zł  -   zł  6 000 000,00 zł  3 792 872,01 zł  -   zł  -   zł  100%  

4.1.b  3 471 329,00 zł  171 642,69 zł  755 215,46 zł  -   zł  -   zł  1 271 048,65 zł  -   zł  42%  

4.1.c  2 691 107,00 zł  2 148 044,94 zł  1 356 058,17 zł  -   zł  -   zł  497 354,35 zł  99 000,00 zł  98%  

4.1.d 4 836 203,46 zł  -   zł  -   zł  1 809 863,56 zł  407 913,30 zł  -   zł  31 589,38 zł  37%  



 

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia realizacji celów LSROR 

i efektów wdrażanych przedsięwzięć  

32 

 

D
zi

a
ła

n
ia

 

2012 

Limit środków 

nabór I II nabór III nabór Stosunek 

procentowy 

limitu środków 

do kwot 

wnioskowanych 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota 

(z 

uwzględnieniem 

limitu)* 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota 

(z 

uwzględnieniem 

limitu)* 

Wnioskowana 

kwota 

pomocy 

łącznie 

Przyznana kwota 

(z 

uwzględnieniem 

limitu)* 

sumy 16 998 639,46 zł  2 319 687,63 zł  2 111 273,63 zł  7 809 863,56 zł  4 200 785,31 zł  1 768 403,00 zł  130 589,38 zł  
 

stosunek procentowy limitu 

środków do kwot 

wnioskowanych i 

przyznanych 

69,99% 37,90%           

*rekomendowane przez Komitet LGR do dofinansowania 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

W 2013 r. przeprowadzono 1 nabór projektów, w ramach 4.1.b i 4.1.d.16 W ramach 

poddziałania 4.1.b złożono 5 wniosków, natomiast 4.1.d – 16 wniosków.  Łącznie w 

naborze wnioskodawcy złożyli 21 projektów. 

 

Stosunek limitu środków do kwot wnioskowanych pokazał bardzo duże 

zapotrzebowanie na środki zgłoszono w obszarze restrukturyzacji lub reorientacji 

działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę 

związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem. Wnioskowane kwoty przewyższyły limit o prawie 50%. 

 

Tabela 10. Wykorzystanie puli środków w ramach poszczególnych działań – suma 

wnioskowanej wartości dofinansowania w stosunku do przyznanej w roku 2013 wg 

naborów (dot. I. połowy roku) 

Działania 

2013 

I nabór 

Limit środków 
Wnioskowana kwota 

pomocy łącznie 

Przyznana kwota (z 

uwzględnieniem limitu)* 

Stosunek procentowy limitu 

środków do kwot 

wnioskowanych 

4.1.a  -   zł  -   zł  -   zł  0% 

4.1.b  178 638,20 zł  120 295,92 zł  -   zł  148,5% 

4.1.c  -   zł   -   zł  -   zł  0% 

4.1.d 3 026 339,43 zł  2 744 818,71 zł  -   zł  90,7% 

sumy 3 204 977,63 zł  2 865 114,63 zł  -   zł  
 

stosunek procentowy limitu środków do 

kwot wnioskowanych i przyznanych 
89,40% 0,00%   

*rekomendowane przez Komitet LGR do dofinansowania 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Na podstawie analizy tempa wydatkowania środków oraz przeprowadzonych 

naborów, w tym weryfikacji zainteresowania wnioskodawców aplikowaniem o środki, 

można ocenić, że wdrażaniu LSROR w kontekście postępów finansowych nic nie 

zagraża. Realizacja finansowa strategii przebiega skutecznie. 

                                                           
16 Dane niepełne, stan za I. półrocze 2013 r. 
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POSTĘP RZECZOWY  

 

Poszczególnym celom LSROR zostały przypisane wskaźniki służące do obserwowania 

i kontrolowania stanu ich realizacji. Na ich podstawie możliwe jest wnioskowanie o 

ostatecznych efektach wdrażania strategii, oraz śledzenie rezultatów na 

poszczególnych jego etapach.  

 

Zgodnie z założeniami metodologicznymi wskaźniki należało sformułować tak, aby 

były obiektywne, spójne i bezpośrednio nawiązywały do zakładanych celów. W 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

opracowano zestaw wskaźników składający się z ich 3 podstawowych rodzajów - 

wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania17.  

 

Kryterium efektywności realizacji strategii wskazuje, że poniesione koszty powinny 

przekładać się wprost na osiągane rezultaty. Dlatego można założyć, że jeśli poziom 

realizacji finansowej LSROR wynosi około 50% (patrz: „Ocena wdrażania LSROR”, 

„Postęp finansowy”), to poziom rzeczowej realizacji wskaźników będzie analogiczny. 

Na podstawie analizy wskaźników, kierując się powyższą zasadą, wskazano: 

 wskaźniki zagrożone - te, których realizacja jest poniżej wskazanego poziomu, 

 wskaźniki realizowane prawidłowo – takie, które są zrealizowane na poziomie 

bliskim 50% (± 10%), 

 wskaźniki realizowane prawidłowo, których poziom jest wyższy od postępu 

finansowego (powyżej 60%, ale mniej niż 100%), 

 wskaźniki zrealizowane – te, które są zrealizowane w 100% lub więcej. 

Podsumowania dokonano w podziale na cele LSROR, na podstawie danych 

monitoringowych przekazanych przez LGR. Jako stan aktualny (podlegający ocenie) 

traktowane są dane za rok 2012. 

 

Cel ogólny 1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów „Wielkich Jezior Mazurskich” 

W ramach 1. celu ogólnego LSROR sformułowano: 

 8 wskaźników produktu, 

 7 wskaźników rezultatu, 

 2 wskaźniki oddziaływania. 

 

Ponad połowa wskaźników produktu oceniona została jako zagrożona – poziom ich 

realizacji pozostaje poniżej 40%. Spośród wskaźników rezultatu 4 z 7 sformułowanych 

w LSROR pozostaje zagrożonych. Przy takim poziomie realizacji wskaźników powstaje 

wątpliwość, czy możliwe jest zrealizowanie celu ogólnego do końca okresu 

wdrażania Strategii. 

                                                           
17 Wskaźniki na poszczególnych poziomach zostały wskazane w nowelizacji LSROR, pod 

wpływem wyników kontroli zewnętrznej LGR. 
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Analizując postępy w osiąganiu 1. celu ogólnego należy podkreślić, że w podziale na 

cele szczegółowe widać znaczące różnice. Cel szczegółowy 1.4. Rozwój 

infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego  i gospodarczym 

wykorzystaniem zasobów jezior należy uznać za osiągnięty – wszystkie wskaźniki 

przypisane do tego celu zostały zrealizowane.  W przypadku celu szczegółowego 

1.3. Wspieranie racjonalnej gospodarki zasobami jezior można zaobserwować, że 2 

na 5 wskaźników realizowane są prawidłowo, a spośród 3 zagrożonych 1 zbliża się do 

poziomu określanego jako prawidłowy. Rzeczywiste zagrożenie widać dopiero w 

celach szczegółowych 1.1 i 1.2 – wszystkie mierniki przypisane tym celom pozostają 

zagrożone, a ich poziom realizacji nie przekracza 20%. 

 

Tabela 11. Realizacja wskaźników w ramach celu ogólnego 1. LSROR  

Cel LSROR Wskaźniki realizacji celów LSROR 
Rodzaj 

wskaźnika 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

(%) 

Cel ogólny 1. 

Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

„Wielkich Jezior 

Mazurskich” 

spadek poziomu nieczystości 

przedostających się do cieków i zbiorników 

wodnych obszaru 

O bd 

wzrost różnorodności gatunkowej ryb, 

restytucja zagrożonych gatunków 
O bd 

Cel szczegółowy 1.1.  

Działania na rzecz 

zorganizowania 

zintegrowanego systemu 

ochrony zbiorników 

wodnych 

liczba km promenad i pasaży, R 10 

liczba km przybrzeżnych stref buforowych R 10 

liczba kontenerów na śmieci usytuowanych w 

sąsiedztwie linii brzegowej zbiorników 

wodnych obszaru, 

P 20 

liczba sanitariatów usytuowanych w 

sąsiedztwie linii brzegowej zbiorników 

wodnych obszaru 

P 4 

Cel szczegółowy 1.2. 

Wzrost bezpieczeństwa 

publicznego na obszarze 

Wielkich Jezior Mazurskich 

liczba kąpielisk skupionych w sieci 

„Przyjaznych Kąpielisk”, 
R 20 

liczba wspartych jednostek ratownictwa 

wodnego, 
P 0 

Cel szczegółowy 1.3.  

Wspieranie racjonalnej 

gospodarki zasobami jezior 

liczba powstałych łowisk specjalnych, R 33 

liczba podjętych działań mających na celu 

zachowanie bioróżnorodności biologicznej 

zbiorników wodnych, 

R 50 

liczba seminariów, konferencji, szkoleń i 

wyjazdów związanych ze zrównoważonym 

wykorzystaniem jezior, 

P 20 

liczba uczestników w/w seminariów, 

konferencji, szkoleń i wyjazdów.  
P 20 

liczba badań zrealizowanych w ramach celu, P 60 

Cel szczegółowy 1.4.  

Rozwój infrastruktury 

związanej z obsługą ruchu 

turystycznego  i 

liczba cieków lub zbiorników wodnych 

zagospodarowanych na cele prowadzenia 

działalności gospodarczej w sektorze 

rybackim i turystycznym, 

R 100 
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Cel LSROR Wskaźniki realizacji celów LSROR 
Rodzaj 

wskaźnika 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

(%) 

gospodarczym 

wykorzystaniem zasobów 

jezior 

liczba miejsc użyteczności publicznej i 

infrastruktury turystycznej dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

R 140 

liczba wyposażonych podmiotów 

prowadzących działalność w sektorze 

rybackim lub turystycznym, 

P 165 

liczba wybudowanych, przebudowanych lub 

oznakowanych obiektów małej infrastruktury 

turystycznej w sąsiedztwie rzek i jezior, 

P 230 

Średnia 58,8 

Mediana 20 

Legenda 

Wskaźnik 

zagrożony 
 

Wskaźnik realizowany prawidłowo, 

analogicznie do postępu finansowego 
 

Wskaźnik realizowany prawidłowo, wyższy 

od postępu finansowego 
 

Wskaźnik 

zrealizowany 
 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Innym sposobem oceny osiągania celów na podstawie poziomu zrealizowanych 

wskaźników jest wykorzystanie wartości, jaką jest średnia. Jeśli przyjąć, że 

odzwierciedleniem realizacji celu jest średnia wartość wszystkich wskaźników, 

należałoby podważyć wcześniej sformułowany wniosek o zagrożeniu osiągnięcia 

celu, gdyż średni poziom realizacji mierników to 58,8%, co daje niemal idealne 

pokrycie realizacji środków finansowych i celu. To podejście nie jest jednak 

miarodajne ze względu na zasadniczą wadę zastosowanej miary - średnia 

arytmetyczna jest podatna na obserwacje odstające18. W tym wypadku lepszym 

miernikiem jest mediana, zwana wartością środkową lub wartością przeciętną. 

Miernik ten wynosi jednak 20, zatem znacznie poniżej poziomu realizacji środków 

finansowych. W kontekście przeprowadzonej analizy należy zatem ocenić realizację 

celu 1. LSROR w kontekście osiągania wskaźników, jako zagrożoną. Ponadto 

znacznie niższy stopień osiąganych efektów do założonych środków poddaje w 

wątpliwość efektywność wydatkowania tych środków. 

 

Cel ogólny 2. Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców gmin obszaru 

Wielkich Jezior Mazurskich 

Do 2. celu ogólnego LSROR przypisano: 

 11 wskaźników produktu, 

 9 wskaźników rezultatu, 

 2 wskaźniki oddziaływania. 

 

3 z 11 wskaźników produktu i 3 z 9 wskaźników rezultatu pozostają zagrożone. 9 z 22 

wskaźników realizacji dla celu 2. zostało już zrealizowanych, a 4 są realizowane 

                                                           
18 Wartości skrajne – w tym przypadku bliskie 0 oraz wszystkie powyżej 100. 
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prawidłowo, w tym 2 na wysokim poziomie. Taki poziom realizacji pozwala ocenić 

proces osiągania celu ogólnego 2. jako przebiegający prawidłowo. W porównaniu 

do wyników analizy dla celu 1., w celu ogólnym nr 2 żadnego celu szczegółowego 

nie można ocenić jako nierealizowanego, przy czym: 

1. najwięcej zrealizowanych wskaźników występuje w celu szczegółowym 2.1 

Wspieranie aktywności gospodarczej i innowacyjnej mieszkańców, w tym 

głównie związanej z sektorem rybackim, 

2. najwięcej zagrożonych wskaźników występuje w celu szczegółowym 2.2. 

Tworzenie sieci współpracy podmiotów gospodarczych (sektora rybackiego, 

handlowego i gastronomicznego), organizacji pozarządowych i samorządów. 

 

Średni poziom realizacji wskaźników pokazuje bardzo wysoką efektywność wdrażania 

(111,47%), podobnie mediana – 90%. 

 

Tabela 12. Realizacja wskaźników w ramach celu ogólnego 2. LSROR 

Cel LSROR Wskaźniki realizacji celów LSROR 
Rodzaj 

wskaźnika 

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

(%) 

Cel ogólny 2.  

Wzrost aktywności 

społeczno-gospodarczej 

mieszkańców gmin obszaru 

Wielkich Jezior Mazurskich 

wzrost poziomu przedsiębiorczości na 

obszarze działalności LGR 
O bd 

wzrost poziomu aktywności społecznej 

mieszkańców, lokalnych organizacji 

pozarządowych, osób związanych z sektorem 

rybackim 

O bd 

Cel szczegółowy 2.1.  

Wspieranie aktywności 

gospodarczej i innowacyjnej 

mieszkańców, w tym głównie 

związanej z sektorem 

rybackim 

przychody podmiotów działających w 

sektorze rybackim 
R bd 

liczba nowych miejsc pracy w sektorze 

rybactwa 
R 100 

liczba nowych miejsc pracy poza sektorem 

rybactwa 
R 100 

liczba przeszkolonych z w/w zakresu R 33 

liczba szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, 

dywersyfikacji źródeł dochodu oraz zmiany 

kwalifikacji zawodowych mieszkańców, 

głównie związanych z sektorem rybackim 

P 10 

liczba nowych podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w ewidencji działalności 

gospodarczej, prowadzących działalność w 

sektorze rybackim 

P 350 

liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw  P 266 

liczba wytworzonych i wypromowanych 

produktów lokalnych 
P 100 

Cel szczegółowy 2.2.  

Tworzenie sieci współpracy 

podmiotów gospod. (sektora 

rybackiego, handlowego i 

liczba baz danych o producentach 

produktów lokalnych i usługodawcach 

obszaru m.in. działających w sektorze 

rybackim 

R 0 
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gastronomicznego), 

organizacji pozarządowych i 

samorządów 

liczba grup producenckich powstałych w 

sektorze rybackim 
R 0 

liczba podjętych wspólnych inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszaru 
P 100 

liczba konferencji, seminariów, wyjazdów 

przyczyniających się do nawiązywania 

współpracy i wymiany doświadczeń 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi, 

społecznymi i publicznymi obszaru 

P 20 

Cel szczegółowy 2.3.  

Wspieranie inicjatyw 

społecznych i edukacja na 

rzecz zrównoważonego 

wykorzystanie obszaru 

Wielkich Jezior Mazurskich 

liczba osób uczestniczących w w/w 

imprezach 
R 535 

liczba zorganizowanych imprez społeczno-

kulturalnych związanych z wykorzystaniem i 

pielęgnowaniem tradycji sektora rybactwa 

P 100 

liczba przedsięwzięć edukacyjnych 

przyczyniających się do zwiększenia 

świadomości zasad bezpiecznego 

przebywania nad wodą oraz ekologicznej 

mieszkańców i turystów 

P 30 

Cel szczegółowy 2.4.  

Promocja obszaru Wielkich 

Jezior Mazurskich 

liczba użytkowników odwiedzających stronę 

internetową promującą i informującą o 

działalności LGR 

R 90 

liczba osób uczestniczących w imprezach 

zrealizowanych w ramach celu 
R 84 

liczba wydanych materiałów informacyjnych 

i promocyjnych  
P 50 

liczba imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 

sportowych promujących obszar, jako jeden 

z 7. Nowych Cudów Natury 

P 50 

liczba spotów TV promujących subregion i 

produkty lokalne 
P 100 

Średnia 111,47 

Mediana 90 

Legenda 

Wskaźnik 

zagrożony 
 

Wskaźnik realizowany prawidłowo, 

analogicznie do postępu finansowego 
 

Wskaźnik realizowany prawidłowo, wyższy 

od postępu finansowego 
 

Wskaźnik 

zrealizowany 
 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  

 

Podsumowując, spośród 39 wskaźników, 15, czyli 38,46%, jest zagrożonych, z czego: 

1. najwięcej zagrożonych wskaźników występuje w celu 1. – 52,94% wskaźników 

w tym celu oceniono jako zagrożone, 

2. w celu 2. zagrożone wskaźniki stanowią 27,27% ogółu. 

 

Wyniki analizy pokazują istotne zagrożenie dla osiągnięcia celu ogólnego 1. strategii. 

Osiągnięcie celu 2. oceniono jako niezagrożone. 

 

 



 

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia realizacji celów LSROR 

i efektów wdrażanych przedsięwzięć  

38 

 

Tabela 13. Zestawienie podsumowujące realizację wskaźników 

Cele LSROR 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 
Wskaźniki 

oddziaływania 

Liczba 

zagrożonych 
Z
a
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n

e
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w
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Cel 1. 5 1 2 4 1 2 bd bd bd 9 

Cel 2. 3 2 6 3 2 3 bd bd bd 6 

Sumy 8 3 8 7 3 5 0 0 0 15 

Suma wszystkich wskaźników realizacji: 39 Odsetek zagrożonych wskaźników: 39,45% 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ze sprawozdawczości LGR  
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Badania ilościowe wśród członków LGR oraz beneficjentów 
 

W ramach zadań statutowych oraz zadań wynikających z realizacji LSROR, LGR 

prowadzi własne badania ankietowe wśród członków LGR oraz beneficjentów i 

wnioskodawców. W ramach badań będących elementem prowadzonego 

monitoringu, Stowarzyszenie zrealizowało badanie ankietowe dotyczące oceny 

biura oraz realizacji LSROR na próbie 66 respondentów. Z kolei w ramach realizacji 

działań informacyjnych i aktywizujących LGR przeprowadziło badania dotyczące 

oceny sektora rybackiego. Zebrane ankiety zostały przekazane do analizy w ramach 

badania ewaluacyjnego, którego dotyczy niniejszy raport. W dalszej części tego 

rozdziału zostaną zaprezentowane wyniki tych badań w podziale na 2 obszary 

tematyczne. 

 

W badaniach ankietowych, które zaprezentowano poniżej,  udział wzięło łącznie 158 

respondentów. Wypełniali oni 3 różne kwestionariusze - 1 dotyczący oceny pracy 

biura LGR oraz 2 obejmujące swym zakresem ocenę najważniejszych czynników 

wpływających na stan sektora rybackiego na Warmii i Mazurach19.  

 

OCENA BIURA LGR ORAZ REALIZACJI LSROR 
 

W badaniu oceniającym biuro LGR wzięli udział respondenci będący klientami biura, 

m. in. korzystający z doradztwa pracowników. Zgodnie z odpowiedziami, 9% z nich 

korzystało już z osi 4 PO ryby 2007-2013, około 21% było też wnioskodawcami w 

ramach pozostałych osi programu. 

 

Wykres 10. Czy korzystał/-a Pan/Pani (państwa instytucja/podmiot) ze wsparcia 

inwestycji z udziałem środków PO Ryby 2007-2013? PAPI, n=66 

 
Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

                                                           
19 W badaniu dotyczącym oceny stanu sektora rybackiego wykorzystano 2 kwestionariusze. 

W obu uczestnicy badania odpowiadali na pytania dotyczące sektora rybackiego, w drugiej 

ankiecie zmienił się jednak sposób udzielania odpowiedzi – zamiast procentowo szacować 

istotność danego czynnika, respondenci wybierali maksymalnie 3 najważniejsze czynniki.  
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W badanej próbie 60% stanowili reprezentanci sektora gospodarczego, kolejne 25% 

przedstawiciele sektora społecznego, natomiast 15%  sektora publicznego.  

 

Wykres 11. Jaki Pan/Pani sektor reprezentuje? PAPI, n=66 

 
Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Wśród uczestników badania największym dotąd zainteresowaniem w ofercie biura 

LGR cieszyły się porady udzielane przez pracowników w siedzibie LGR – z takiej formy 

wsparcia w zakresie doradztwa korzystało 66,7% ankietowanych. Prawie 60% 

respondentów korzystało też z konsultacji. W badanej próbie ankietowani najrzadziej 

korzystali ze szkoleń – 30% z nich. Szkolenia są jednak organizowane w dłuższych 

odstępach czasu, podobnie jak dyżury pracowników LGR w gminach. Najwięcej 

szkoleń odbyło się przed uruchomieniem I. naboru wniosków oraz w okolicach 

kolejnych naborów, podczas gdy z doradztwa w biurze można korzystać bez takich 

ograniczeń, stąd rozkład odpowiedzi respondentów wydaje się naturalny. 

 

Wykres 12. Czy korzystał/-a Pan/Pani ze szkolenia lub konsultacji prowadzonych przez 

LGR? PAPI, n=66 

 

Pytanie wielokrotnego wyboru - odpowiedzi nie sumują się do 100%.  

Źródło: opracowanie OBE, PB.  

 

W badanej próbie niemal wszyscy stanowią grupę użytkowników strony internetowej 

LGR (97% ankietowanych). Około 1/3 z nich zagląda na stronę rzadko, 

prawdopodobnie przy okazji naborów lub innych wydarzeń organizowanych przez 

Grupę. Jednak blisko 65% osób to stali użytkownicy strony internetowej LGR, którzy 

regularnie zapoznają się z informacjami zamieszczanymi na portalu.  
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Wszyscy użytkownicy strony oceniają działania informacyjne LGR pozytywnie. Około 

40% ocenia zakres i sposób przekazywania informacji jako dostateczny i dobry, a 

nieco ponad 60% jako bardzo dobry.  

 

Wykres 13. Czy korzysta Pan/Pani z informacji zawartych na stronie internetowej LGR? 

PAPI, n=66 

 
Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Wykres 14. Jak Pan/Pani ocenia działania informacyjne prowadzone przez LGR? 

PAPI, n=66 

 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

W ramach badania zapytano respondentów, jak oceniają procedury pozyskiwania 

wsparcia w ramach osi 4 PO Ryby 2007-2013. Jedynie 13,6% ankietowanych 

deklaruje, że procedury aplikacyjne nie sprawiają im większych trudności. Około 25% 

ankietowanych uznało, że zasady ubiegania się o wsparcie są trudne lub bardzo 

trudne. Osoby, które nie potrafiły jednoznacznie ocenić, czy aplikowanie jest trudne 

czy nie (62,1%), deklarowały, że z pewnością są one wymagające, a wnioskodawcy 

muszą się wykazywać pomysłowością i poświęcić sporo pracy na przygotowanie 

wniosku.  
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Wykres 15. Jak ocenia Pan/Pani trudność dla wnioskodawcy procedur uzyskania 

wsparcia w ramach osi 4 PO RYBY? PAPI, n=66 

 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Ankietowani, udzielający odpowiedzi na pytanie o ocenę wpływu i znaczenia 

wdrażania LSROR na rozwój gmin będących członkami LGR, zgodnie odpowiedzieli, 

że realizacja strategii faktycznie miała znaczenie dla rozwoju obszaru Grupy. Różnice 

w ocenach pojawiły się jedynie w zakresie skali tego wpływu. Ponad połowa 

respondentów jest zdania, że wdrażanie przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” LSROR 

ma duży (26,9%) oraz bardzo duży wpływ (30,8%) na rozwój gmin będących 

członkami LGR.  

 

Wykres 16. Jak Pani/Pan ocenia znaczenie i wpływ wdrażania przez LGR "Wielkie 

Jeziora Mazurskie" LSROR na rozwój gmin będących członkami LGR? PAPI, n=26 

 

 
Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

W tym samym badaniu zapytano respondentów o przyszłość Lokalnej Grupy 

Rybackiej oraz zarządzania wodami powierzchniowymi. Zdaniem ankietowanych, w 

nowej perspektywie finansowej 2014-2020 działania LGR powinny opierać się na 

budowie wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju w porozumieniu z Lokalną 

Grupą Działania – taką opinię wyraziło dokładnie 50% respondentów. Sami 

członkowie i pracownicy LGR najwyraźniej wyrażają podobne przekonanie i już 

podjęli kroki w kierunku przygotowania LGR do opracowania takiej strategii. Z kolei 

na pytanie o zarządzanie wodami, większość uczestników badania (61,5%) wyraziła 
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opinię, iż zarządzającymi w imieniu Skarbu Państwa wodami powierzchniowymi 

powinny być samorządy gminne (61,5% odpowiedzi).  

 

Wykres 17. W jakim kierunku powinny pójść działania LGR w nowej perspektywie 

2014-2020? PAPI, n=26 

 
Pytanie wielokrotnego wyboru - odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

Źródło: opracowanie OBE, PB.  

 

Wykres 18. Kto według Pani/Pana powinien być docelowo zarządzającym w imieniu 

Skarbu Państwa wód powierzchniowych? PAPI, n=26 

 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Wyniki badania ankietowego, w połączeniu z wcześniejszą analizą zespołu 

badawczego, potwierdzają wniosek, że pracę LGR, w tym samego biura Grupy, 

należy ocenić pozytywnie. Ponadto, zważywszy na istotę prowadzonych przez LGR 

działań informacyjno-promocyjnych oraz aktywizujących, ważnym wnioskiem 

pozostaje zgodność respondentów co do wpływu LGR i wdrażania LSROR na rozwój 

gmin obszaru Grupy, a także podobna wizja przyszłości LGR i realizowanej przez nią 

strategii. 
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OCENA SEKTORA RYBACKIEGO 

 

Stan sektora 

W LSROR w wyczerpujący sposób przedstawiona została ocena sytuacji sektora 

rybackiego. Była to jednak ocena wyjściowa, na początku okresu wdrażania 

strategii. Celem zaktualizowania postawionej w dokumencie diagnozy, jednak w 

ujęciu reprezentantów tego sektora, LGR zrealizowała badania ankietowe 

dotyczące opinii na temat obecnego stanu sektora. Stan sektora rybackiego na 

Warmii i Mazurach został oceniony jako dostateczny przez prawie 40% 

respondentów oraz dobry i bardzo dobry – przez blisko 45,3% ankietowanych (15,6% - 

bardzo dobry i 29,7% - dobry).  

 

Wykres 19. Jak Pani/Pan ocenia stan sektora rybackiego na Warmii i Mazurach? 

PAPI, n=66 

 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Najczęściej wskazywane przez respondentów czynniki, które wpływają na sytuację 

sektora rybackiego w regionie to:  

 brak systemowego wsparcia sektora; 

 niskie zainteresowanie władz regionu sektorem; 

 pogarszające się warunki środowiskowe; 

 postępujące zmniejszanie się opłacalności prowadzenia działalności 

rybackiej; 

 zły nadzór właścicielski nad wodami. 

 

Uśredniona liczba podawanego przez respondentów procentowego udziału 

przyczyn wskazuje, iż w największym stopniu na sytuację sektora rybackiego w 

regionie wpływają: 

 postępujące zmniejszanie się opłacalności prowadzenia działalności rybackiej 

- 34,5%; 

 słaby poziom rozwoju sektora przetwórstwa rybnego - 34,8%; 

 zły nadzór właścicielski nad wodami - 35,8%. 
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Tabela 14.  Które z wymienionych przyczyn i w jakim stopniu mają wpływ na sytuację 

sektora rybackiego w regionie? Prosimy o podanie procentowego według Państwa 

udziały przyczyn. 

 
 Średnia   

Liczba 

wskazań 

n=92 

Procent 

wskazań 

Brak systemowego wsparcia sektora  30,7% 46 50,0% 

Niskie zainteresowanie władz regionu sektorem  29,2% 49 53,3% 

Nieskuteczne działania w ramach kolejnych strategii rozwoju 24,0% 28 30,4% 

Pogarszające się warunki środowiskowe  29,2% 47 51,1% 

Postępujące zmniejszanie się opłacalności prowadzenia 

działalności rybackiej  
34,5% 51 55,4% 

Słaby poziom rozwoju sektora przetwórstwa rybnego 34,8% 44 47,8% 

Zły nadzór właścicielski nad wodami  35,8% 53 57,6% 

Inne  17,6% 9 9,8% 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Najczęściej wskazywanymi przez respondentów powodami zmniejszającej się 

opłacalności prowadzenia działalności rybackiej są:  

 niszczenie naturalnych warunków w wyniku złej gospodarki rybackiej; 

 niewłaściwe zarządzanie populacjami kormorana i innych rybożernych; 

 pogarszające się warunki środowiskowe - stan jakości wód. 

 

Uśredniona liczba podawanego przez respondentów procentowego udziału 

przyczyny wskazuje, iż w największym stopniu na zmniejszającą się opłacalność 

prowadzenia działalności rybackiej wpływają: 

 pogarszające się warunki środowiskowe - stan jakości wód - 40,6%; 

 niszczenie naturalnych warunków w wyniku złej gospodarki rybackiej - 38,6%; 

 niewłaściwe zarządzanie populacjami kormorana i innych rybożernych - 

40,1%. 

 

Tabela 15.  Jakie są powody zmniejszającej się opłacalności prowadzenia 

działalności rybackiej? 

 
 Średnia   

Liczba 

wskazań 

n=92  

Procent 

wskazań 

Pogarszające się warunki środowiskowe - stan jakości wód 40,6% 50 54,3% 

Presja turystyczna - żeglarstwo, sporty motorowodne 29,0% 39 42,4% 

Niszczenie naturalnych warunków w wyniku złej gospodarki 

rybackiej 
38,6% 58 63,0% 

Niewłaściwe zarządzanie populacjami kormorana i innych 

rybożernych 
40,1% 69 75,0% 

Inne  17,8% 9 9,8% 

Źródło: opracowanie OBE, PB 
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Najczęściej wskazywanymi przez respondentów dodatkowymi źródła dochodu dla 

gospodarstw rybackich są:  

 obsługa turystyki wędkarskiej; 

 świadczenie usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 

 

Uśredniona liczba podawanego przez respondentów procentowego udziału 

czynnika wskazuje, iż w największym stopniu dodatkowe źródła dochodu dla 

gospodarstw rybackich mógłby płynąć ze: 

 świadczenia usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego - 42,0%; 

 obsługi turystyki wędkarskiej - 37,2%. 

 

Tabela 16.  Jakie Pan/Pani widzi możliwości dodatkowe źródła dochodu dla 

gospodarstw rybackich? 

 
 Średnia   

Liczba 

wskazań 

n=66 

Procent 

wskazań 

Tylko działalność rybacka 28,9% 18 27,3% 

Świadczenie usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego 42,0% 54 81,8% 

Mała gastronomia i handel 34,3% 43 65,2% 

Przetwórstwo rybne  32,8% 37 56,1% 

Hotelarstwo 33,8% 24 36,4% 

Obsługa turystyki wędkarskiej  37,2% 58 87,9% 

Inne  27,5% 4 6,1% 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Nawiązując do dodatkowego źródła dochodu, jakim jest turystyka, zapytano także 

respondentów o ocenę stanu infrastruktury turystycznej w regionie. Prawie połowa 

klientów LGR oceniła stan infrastruktury turystycznej w regionie jako dostateczny. 

Nieco mniej osób oceniło jej stan jako dobry oraz bardzo dobry.  

 

Wykres 20. Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury turystycznej w regionie? PAPI, n=66 

 
Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Przyszłość sektora 

Najczęściej wskazywanym przez respondentów docelowym modelem gospodarki 

rybackiej jest model o charakterze wędkarsko-rybackim. Uśredniona liczba 
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podawanego przez respondentów procentowego udziału czynnika również 

wskazuje na ten model (średnia wyniosła 68,1%). 

 

Tabela 17.  Jaki model gospodarki rybackiej powinien być według Pani/Pana 

docelowym w regionie? 

 
 Średnia   

Liczba 

wskazań 

n=92  

Procent 

wskazań 

Typowa gospodarka rybacka 27,1% 26 28,3% 

Charakter rybacko-wędkarski 43,1% 42 45,7% 

Charakter wędkarsko - rybacki   68,1% 73 79,3% 

Typowo wędkarska 30,9% 25 27,2% 

Inny 37,5% 4 4,3% 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Aż 78,8% respondentów wskazało, że efekty działania 4 PO Ryby pozytywnie wpłyną 

na poprawę sytuacji sektora.   

 

Tabela 18.  Jak ocenia Pani/Pan możliwe efekty działania 4 PO Ryby w regionie? 

 
 Średnia   

Liczba 

wskazań 

n=66  

Procent 

wskazań 

To dobry kierunek działania wpłynie na poprawę sytuacji sektora.  71,80% 52 78,8% 

Raczej nie będzie mieć wpływu na sytuację sektora.  24,7% 19 28,8% 

Poprawi sytuację sektora ale jej nie uzdrowi.  57,4% 38 57,6% 

Wpłynie jedynie na poprawę sytuacji obszaru LGR.  43,5% 20 30,3% 

Źródło: opracowanie OBE, PB 

 

Podsumowując, w przyszłości respondenci dostrzegają potencjał rozwojowy sektora 

w zastosowaniu modelu wędkarsko-rybackiego, który wiąże się także z rozwojem 

turystyki. Jednak, jak napisano w LSROR: „Wędkarstwo, które staje się ważnym 

elementem gospodarki rybackiej niesie za sobą efekty pozytywne i jednocześnie 

zagrożenia. Turystyka wędkarska stymuluje rozwój lokalny, a jednocześnie przyczynia 

się do pogarszania stanu środowiska. Taki stan jest następstwem między innymi niskiej 

świadomości ekologicznej społeczeństwa.”20 Stąd należy podkreślić, że działania 

ukierunkowane na rozwój i wykorzystanie potencjału sektora nie mogą być 

prowadzone w oderwaniu od działań ukierunkowanych na ochronę środowiska 

naturalnego w regionie. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Lokalna strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2010-2015, Węgorzewo 2010, s. 27. 
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Problemy w funkcjonowaniu LGR oraz realizacji LSROR 
 

W raporcie z okresowej oceny Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, 

przeprowadzanej na zlecenie MRiRW w I. połowie 2011 r. zidentyfikowano szereg 

zagrożeń, z jakimi borykały się LGR w całej Polsce, i które mogły wpłynąć na 

niezrealizowanie przez grupy rybackie założeń przyjętych strategii. LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” jest grupą z tzw. II naboru, zatem rozpoczęła realizację LSROR w II. 

połowie 2011 r., już po realizacji wspominanego badania zleconego przez MRiRW, 

niemniej zagrożenia opisane w raporcie z tego badania zweryfikowano i odniesiono 

do wyników niniejszego badania tak, aby sprawdzić, które z nich nadal są realne i 

muszą być uwzględnianie w bieżącej działalności LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

Zagrożenie 1. Opóźnienia w realizacji 

„Generalnym i już wcześniej wspomnianym zagrożeniem jest opóźnienie realizacji Osi 

IV, co ma dwa wymiary: 

1. zagraża realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zwłaszcza bardziej 

złożonych i czasochłonnych, 

2. jest źródłem zniechęcenia społeczności lokalnych, a także części liderów, 

którzy nie mogą wywiązać się ze swoich obietnic i zapowiedzi.”21 

 

Stowarzyszenie nie boryka się z problemem opisanym powyżej. Skuteczność LGR w 

finansowej i rzeczowej realizacji LSROR jest informacją, którą można wykorzystywać 

nawet do celów promocji Stowarzyszenia. Ponad 50% realizacja finansowa oraz 

wysoki stopień realizacji 2. celu ogólnego LSROR pokazują, że wdrożenie strategii nie 

jest zagrożone. Wątpliwości budzi jedynie niski stopień realizacji 1. celu ogólnego, jeśli 

jednak LGR utrzyma obecne tempo wdrażania, powinno się udać nadrobić tę stratę. 

 

Zagrożenie 2. Błędy w LSROR 

„Najczęściej występujące uchybienia w LSROR to: 

1. brak konkretyzacji grup docelowych, spełniających warunki paragrafu 2, ust. 

1 rozporządzenia, 

2. kryteria wyboru zawarte w karcie oceny operacji nie przewidujące obowiązku 

3. przedstawiania przez beneficjenta dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez niego warunków paragrafu 2, ust. 1 rozporządzenia, 

4. mała precyzyjność kryteriów innowacyjności, 

5. mało konkretne propozycje operacji związanych z wykorzystaniem i 

pielęgnowaniem tradycji sektora rybackiego, 

                                                           
21

 Ocena okresowa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Raport końcowy opracowany na zlecenie 

MRiRW, maj 2011, s. 250-251. 
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6. regulaminy Komitetów nie zawierające informacji dotyczącej terminu 

rozpatrywania odwołania, 

7. regulaminy Komitetów nie przewidujące odwołania się od decyzji Komitetu 

przez wnioskodawców. 

8. Nieprzejrzyste procedury funkcjonowania LGR;  

9. Mało precyzyjne procedury wyboru operacji do realizacji w ramach LSROR, w 

tym brak własnych propozycji operacji do realizacji oraz przedstawienie 

kryteriów wyboru operacji mało adekwatnych do analizy SWOT; 

10. Niedoprecyzowana metodologia oceny własnej LGR.”22  

 

W ramach LSROR, LGR wyodrębniło typy beneficjentów i w przejrzysty sposób 

przypisało ich do poszczególnych operacji. Ponadto pracownicy biura LGR 

prowadzą doradztwo oraz akcje informacyjne intensyfikowane w okresie 

prowadzenia naborów, pomagają zatem wszystkim zainteresowanym zweryfikować, 

czy są uprawnieni do składania wniosków.  

 

W kartach ocen wniosków i opisie dokonywania oceny faktycznie nie ma 

szczegółowych wytycznych, które projekty i na jakiej podstawie mogą być uznane 

za innowacyjne. Takie informacje zawarto w stanowisku Zarządu LGR z dnia 

08.10.2012. W tej sytuacji zaleca się popularyzację stanowiska Zarządu, w tym na 

przykład rozszerzenie poradnika dla beneficjentów o informacje zawarte we 

wskazanym stanowisku. 

 

W LSROR faktycznie nie wyszczególniono w sposób przejrzysty operacji związanych z 

wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sektora rybackiego. Zaleca się zatem 

aktualizację zapisów LSROR w tym zakresie. 

 

§ 31 Regulaminu Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” opisuje procedury 

odwoławcze, w tym terminy ich składania oraz czas ich rozpatrywania przez Komitet, 

to zagrożenie nie dotyczy zatem LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

Procedury funkcjonowania LGR, poza ogólnopolskimi regulacjami, opisane są w 

regulaminach działania poszczególnych organów Stowarzyszenia. Regulaminy te 

stanowią informację publiczną i są udostępnione m. in. na stronie internetowej LGR. 

Nie można zatem mówić o braku przejrzystości zasad funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 

 

Cele LSROR oraz propozycje działań i operacji w ramach celu pozostają w 

bezpośredniej styczności z analizą SWOT i w znacznej części stanowią odpowiedź na 

zidentyfikowane słabe strony. Kryteria oceny, zwłaszcza w zakresie zgodności z 

                                                           
22 Tamże. 
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celami oraz wpływu na środowisko, powstawania miejsc pracy, nowych źródeł 

dochodu, produktów lokalnych, wspierania odbudowy zasobów jezior oraz wpływu 

na tworzenie zintegrowanego systemu ochrony zbiorników wodnych gwarantują 

wybór operacji odpowiadających słabym stronom zidentyfikowanym w analizie 

SWOT LSROR. Faktycznie jednak w każdym rodzaju operacji jedynie około 1/3 

kryteriów uwzględnia zależność kryteriów oceny od zidentyfikowanych problemów, 

które dzięki wybranym projektom mają być rozwiązywane. Warto byłoby zatem 

uzupełnić listę kryteriów w tym zakresie o wskazanie, które ze sformułowanych w 

LSROR problemów będzie rozwiązywać (przyczyni się do rozwiązania) realizacja 

projektu. Ze względu jednak na to, że większość środków została już 

rozdysponowana, zastosowanie takiego zalecenia będzie możliwe prawdopodobnie 

dopiero w kolejnej perspektywie finansowej. 

 

Procedury monitorowania LSROR faktycznie budzą szereg wątpliwości. W strategii 

zapisano, że monitorowany będzie zarówno postęp rzeczowy jak i finansowy 

strategii, a wyniki monitoringu przedstawiane będą jako zbiorcze zestawienia w 

ujęciu rocznym. Okazało się jednak, że nie opracowano wystandaryzowanych 

formularzy do śledzenia postępów wdrażania LSROR oraz działań LGR, przez co, 

mimo, że dla każdego roku przygotowuje się po kilka różnych sprawozdań, nie 

zawierają one stałego zestawu informacji, przez co trudno jest porównywać postępy 

z roku na rok. Ponadto, w ramach monitoringu LGR realizuje się badania ilościowe 

wśród partnerów LGR oraz wśród beneficjentów operacji dofinansowanych w 

ramach LSROR, jednak badania te budzą zastrzeżenia: 

1. w badaniach wykorzystano 2 różne wzory narzędzi badawczych (ankiet) dla 

jednego obszaru problemowego i jednej kategorii badanych, przez co nie 

można wykorzystać badań do śledzenia zmian postępów wdrażania oraz 

opinii ankietowanych na poruszane w badaniu problemy, 

2. narzędzia zawierają szereg błędów technicznych, przez co analiza ankiet nie 

niesie za sobą rzetelnej wiedzy, na podstawie której można wnioskować o 

możliwych usprawnieniach działania LGR czy zapotrzebowaniu na określone 

wsparcie doradcze i inne wśród wnioskodawców i beneficjentów 

 

Zagrożenie 3. Strony zaangażowane w przygotowanie LSROR 

„Z wywiadów wynika, że tylko część LSROR opracowywana była metodą w pełni 

partycypacyjną, uwzględniającą zdanie i potrzeby wszystkich istotnych grup 

interesariuszy. Rodzi to zagrożenie dla mobilizacji społeczności LGR, gdyż cele i 

przedsięwzięcia przewidziane w LGR nie będą odpowiadać ich realnym 

potrzebom.”23 W LSROR czytamy: „Prace nad strategią miały charakter 

uspołecznionego procesu planowania, przy szerokim udziale społeczności lokalnej, a 

w szczególności przy udziale osób związanych z sektorem rybackim. Na różnych 

                                                           
23 Tamże. 
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etapach pracy nad strategią brali udział przedstawiciele firm i instytucji 

prowadzących działalność w sektorze rybackim, reprezentujący ogółem ok. 87% 

osób, które spełniło warunki, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów 

rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz 

wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu 

realizacji LSROR w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Listę tych osób 

zamieszczono w załączniku nr 5 do LSROR.”24  

 

Struktura zespołu opracowującego strategię zakładała współpracę przedstawicieli 

wszystkich gmin LGR, z których każdy realizował dodatkowe konsultacje w swojej 

gminie, a także udział ekspertów zewnętrznych. Tak zorganizowany proces pracy 

nad strategią powinien zagwarantować reprezentację interesów wszystkich aktorów 

społecznych i gospodarczych w LSROR. 

 

Zagrożenie 4. Błędy w systemach wskaźników realizacji 

„Innym zagrożeniem jest brak realności wskaźników, zawartych w LSROR. Jest to 

problem, który w dużym nasileniu wystąpił w przypadku LGD, gdzie dopiero w 

ostatnich miesiącach został opublikowany podręcznik tworzenia wskaźników, co 

stwarza konieczność aktualizacji strategii. Wiele zapisanych w LSR wskaźników 

okazało się niemierzalne lub nieadekwatne do danego celu.”25  

 

System wskaźników przyjętych w LSROR przez Stowarzyszenie został oceniony jako 

adekwatny do przyjętych celów, a w 2013 r. został on zaktualizowany tak, aby jasno 

wskazywał wszystkie poziomy mierników: produktu, rezultatu i oddziaływania. 

Wskaźnikom przypisano wartości docelowe oraz źródła informacji na ich temat. 

Wydaje się zatem, że wskaźniki realizacji LSROR spełniają większość kryteriów 

SMART26. Wątpliwości, które zacytowano wyżej, dotyczyły realności przyjętych 

                                                           
24 Lokalna strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2010-2015, Węgorzewo 2010, s. 97-104 
25 Tamże. 
26 Za: P. Kościelecki, E. Bloch, R. Śpiewak, K. Zalewska, Podręcznik tworzenia i ewaluacji 

wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju - Zgodnie z zasadą SMART, według której 

wskaźniki muszą spełniać następujące kryteria: Konkretność (S) Specific – nazwa wskaźnika 

wystarczająco precyzyjnie określa badany obszar, istotna jest możliwość porównań i 

agregacji wskaźników; Mierzalność (M) Measurable – dany wskaźnik jest określony w taki 

sposób, że istnieje techniczna możliwość dokonania pomiaru jego wartości; Dostępność (A) 

Available – wskaźnik jest dostępny, gdy informacje potrzebne do określenia zmian wskaźnika 

są osiągalne i dostępne; Odpowiedniość (R) Relevant –  dany wskaźnik zaspokaja potrzeby 

informacyjne, kiedy bezpośrednio odnosi się do celów; Pespektywa czasową (T) Time-bound 

– wskaźnik uwzględnia perspektywę czasową, kiedy możliwe jest określenie dostępności 
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wartości docelowych. Badanie poziomu wskaźników pokazało, że nieco ponad 60% 

wskaźników jest realizowana, z czego część już została zrealizowana, a niektóre 

wskaźniki osiągnęły poziom dużo wyższy od zakładanego (realizacja na poziomie 

200-500%). Wydaje się zatem, że poziom docelowy wskaźników został oszacowany 

prawidłowo, a nawet, w przypadku wskaźników na poziomie powyżej 100% realizacji, 

zostały niedoszacowane. 

 

Podsumowując, jako zagrożenia dla dalszego efektywnego i skutecznego wdrażania 

LSROR w obecnej perspektywie oraz przyszłej, zidentyfikowano: 

1. niski stopień realizacji 1. celu ogólnego LSROR, 

2. brak precyzyjnego wyszczególnienia przykładów operacji w zakresie 

wykorzystania i pielęgnowania tradycji sektora rybackiego, 

3. niewystarczająca liczba kryteriów oceny odwołujących się do analizy SWOT 

LSROR oraz zidentyfikowanych w strategii problemów, 

4. nieefektywne procedury monitoringowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
informacji niezbędnych do określenia, czy dany cel został osiągnięty i czy w określonym 

okresie informacje te będą już dostępne.  



 

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące sprawności działania organów LGR, stopnia realizacji celów LSROR 

i efektów wdrażanych przedsięwzięć  

53 

 

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje 
 

Rekomendacje dla dalszego działania LGR oraz wdrażania LSROR zostały 

opracowane na podstawie analizy danych zgodnie z listą zidentyfikowanych 

zagrożeń. Całość została zaprezentowana w formie tabeli wdrażania rekomendacji. 

 

Tabela 19. Tabela rekomendacji 

Zidentyfikowany 

problem - wniosek 

z badania 

Rekomendacja, sposób wdrażania 

Niski stopień 

realizacji 1. celu 

ogólnego LSROR, 

zwłaszcza celów 

szczegółowych 

1.1-1.3 

Należy zweryfikować wartości 

docelowe wskaźników pod kątem 

przyjęcia zbyt wysokich wartości, a 

także pod kątem operacji, które 

będą realizowały te wskaźniki (na 

jakim etapie realizacji są te projekty). 

Jeśli nierealizowanie wskaźników 

wynika z wygórowania wartości 

docelowych, należy zaktualizować 

ich zakładany poziom. 

Adresat rekomendacji 

LGR 

Status rekomendacji 

Do całkowitego wdrożenia 

Termin realizacji 

Do końca III. kwartału 2013 r. 

Ważność rekomendacji 

Wysoka 

Niewystarczająca 

popularyzacja 

szczegółowych 

wytycznych 

dotyczących 

oceny 

innowacyjności 

projektów 

W poradniku dla BO należy 

wprowadzić zapisy odnoszące się do 

tego, co rozumie się pod pojęciem 

innowacyjności oraz wskazać, jakie 

warunki muszą spełniać projekty, aby 

zostały ocenione jako innowacyjne – 

zgodnie z zapisami stanowiska 

Zarządu z dnia 08.10.2012 r. 

Adresat rekomendacji 

LGR 

Status rekomendacji 

Do całkowitego wdrożenia 

Termin realizacji 

Kolejna perspektywa finansowa 

Ważność rekomendacji 

Niska 

Brak precyzyjnego 

wyszczególnienia 

przykładów 

operacji w 

zakresie 

wykorzystania i 

pielęgnowania 

tradycji sektora 

rybackiego 

Należy zaktualizować zapisy LSROR w 

tym zakresie, albo w formie 

nowelizacji dokumentu, albo w 

formie aneksu. 

Adresat rekomendacji 

LGR 

Status rekomendacji 

Do częściowego wdrożenia 

Termin realizacji 

Kolejna perspektywa finansowa 

Ważność rekomendacji 

Niska 

Niewystarczająca 

liczba kryteriów 

oceny 

odwołujących się 

do analizy SWOT 

LSROR oraz 

Należy zweryfikować kryteria oceny 

oraz usystematyzować je pod kątem 

zidentyfikowanych problemów 

obszaru LGR i wykazać (podobnie, 

jak na przykład wykazano zgodność 

treści LSROR z treścią rozporządzeń – 

Adresat rekomendacji 

LGR 

Status rekomendacji 

Do całkowitego wdrożenia 

Termin realizacji 

Kolejna perspektywa finansowa 
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zidentyfikowanych 

w strategii 

problemów 

w formie tabelarycznej), które kryteria 

odpowiadają na które problemy. W 

razie potrzeby zaleca się 

uzupełnienie listy kryteriów. 

Ważność rekomendacji 

Niska 

Nieefektywne 

procedury 

monitoringowe 

Należy wprowadzić ujednolicone 

wzory sprawozdań z postępu 

finansowego i rzeczowego LSROR 

wykorzystując na przykład 

zestawienia zawarte w niniejszym 

raporcie.  

Adresat rekomendacji 

LGR 

Status rekomendacji 

Do częściowego wdrożenia 

Termin realizacji 

Do końca III. kwartału 2013 r. 

Ważność rekomendacji 

Średnia 
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Wykaz skrótów 

  
ARiMR  

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Beneficjent/ BO 

 

osoba fizyczna lub prawna, która jest odbiorcą ostatecznym pomocy 

publicznej  

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

development) 

EFRROW  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

EFR  

 

Europejski Fundusz Rybacki  

IZ  Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

 

LGR  

 

Lokalna Grupa Rybacka  

LSROR  

 

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich  

Komitet  Organ decyzyjny LGR, do którego wyłącznej właściwości należy wybór 

operacji, które mają być realizowane w ramach LSROR  

 

MRiRW  

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

PO Ryby 

 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”  

 

SW  Samorząd Województwa  

UE  Unia Europejska  

UM  Urząd Marszałkowski  
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