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   Węgorzewo12.02.2011r. 
 

 
Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie”  (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie) 

za  2011 rok. 
 
I. Podstawa prawna, skład oraz cele Stowarzyszenia . 
 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 02.12.2009r pod nazwą 
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie (LGR 
WJM)” pod numerem KRS 0000342523. Stowarzyszenie ma nadany: NIP 
845 195 73 88, REGON 280454847, oraz uruchomione konto w  Banku 
Spółdzielczym w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010 
0000252106. 
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą LGR „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” . 
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym Stowarzyszeniem     
o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy 
działania  i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące 
jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie 
jest organizacją apolityczną. 

Stowarzyszenie działa w ramach partnerstwa trójsektorowego, w skład którego  
w okresie sprawozdawczym wchodziło 75 członków, w tym: 
- sektor publiczny –  13 
- sektor prywatny - 58 
- sektor społeczny – 4 
Stowarzyszenie skupia: 11 jednostek samorządu terytorialnego (gminy: 
Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko, Ryn, Wydminy, Kruklanki, Miłki, 
Srokowo, powiaty: węgorzewski, giżycki). 
Członkami stowarzyszenia jest 30 Rybackich Użytkowników Wód, osoby 
fizyczne  i prawne. 
 
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju 
obszarów zależnych od rybactwa, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie 
LSROR, promocję sektora rybackiego, mobilizowanie ludności do aktywnego 
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udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz 
upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych                          
z aktywnością ludności na tych obszarach. 

Celem Stowarzyszenia jest również poprawa jakości życia mieszkańców 
gmin  obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z wykorzystaniem 
zasobów naturalnych i kulturowych, w tym głównie poprawa 
funkcjonowania sektora rybackiego.  
Osiąganie tego celu prowadzone jest w szczególności poprzez działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gmin objętych działaniem Stowarzyszenia oraz: 
1) wdrażanie lokalnej strategii  opracowanej przez Lokalną Grupę Rybacką, 
2) promocję obszarów zależnych od rybactwa; 
3) mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie 

rozwoju obszaru objętego LSROR; 
4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych                             

z aktywnością ludności na obszarze LGR; 
5) propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru 

WJM. 
 
Wyżej wymienione cele, obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie: 
1) utworzenia trwałej platformy współpracy organizacji działających na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa; 
2) budowania partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia; 
3) propagowania zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa,                                  

z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak                    
i wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych; 

5) inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego                   
i ekonomicznego obszaru działania LGR; 

6) organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych 
przez środowiska rybackie na rzecz rozwoju sektora; 

7) organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.; 
8) współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza 
naukowo-badawczego i dydaktycznego w zakresie identyfikacji                                 
i rozwiązywania problemów sektora rybackiego; 
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9)  prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie   
publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii 
współpracujących organizacji  i samorządów, opracowań własnych i innych; 

10) wyrażania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na 
obszarze LGR; 

11) formułowania zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych                        
z punktu widzenia realizacji celów statutowych; 

13) występowania do organów administracji publicznej i samorządowej oraz 
innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb 
mieszkańców obszaru LGR; 

14) udzielania wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów zależnych od 
rybactwa, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy. 

 
II. Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia LGR” Wielkie 
Jeziora Mazurskie”. 
 

1. W zakresie zadań statutowych.  
Zarząd  Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym: 

• przygotował aktualizację dokumentów konkursowych; 
• złożył w terminie (16.02.2011 rok) określonym przez MR i RW wniosek 

w konkursie na wybór LGR do realizacji LSROR; 
• dokonał aktualizacji koncepcji „Mazurskie Centrum Wędkarstwa”; 
• realizował zadania wynikające z koncepcji „Mazurskie Centrum 

Wędkarstwa”; 
• członkowie Zarządu uczestniczyli w wielu imprezach lokalnych                            

i regionalnych promując „LGR Wielkie Jeziora Mazurskie”; 
• podpisana została w dniu 4.08.2011 roku Umowa z MR i RW na 

wdrażanie LSROR; 
• przygotowane i  otwarte zostało w dniu 1.09.2011 roku biuro LGR w 

nowej siedzibie Stowarzyszenia w Węgorzewie ul. Plac Wolności 1b 
• przygotowano i przeprowadzono dwa WZC; 
• dokonane zostały zmiany w składzie Zarządu – w miejsce pana 

Waldemara Thomasa (rezygnacja z pracy w Zarządzie) została wybrana 
przez WZC pani Anna Leszczyńska, ponadto zwiększyła się decyzją 
WZC liczba członków Zarządu – do składu Zarządu wybrana została pani 
Barbara Dawcewicz. 
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2. W zakresie wdrażania LSROR  

 
• Przygotowana została i przeprowadzona kampania informacyjna na temat  

warunków wdrażania LSROR – październik /listopad; 
• Przeprowadzono 11 szkoleń dla beneficjentów z zasad przygotowania 

wniosków konkursowych; 
• Uruchomione zostały w listopadzie 2011 roku mobilne punkty 

konsultacyjne  w gminach w celu pomocy potencjalnym wnioskodawcom 
w przygotowaniu dokumentów konkursowych;  

• Przeprowadzono w dniu 6.09.2011 roku spotkanie Zarządu 
Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”                  
z Wójtami , Burmistrzami  i Przewodniczącymi Rad Gmin obszaru LGR 
na temat zasad wdrażania LSROR; 

• Przeprowadzono konferencję z rybackimi użytkownikami wód, 
podsumowująca rok 2011,  4 listopada 2011 – Giżycko; 

• Przeprowadzono w dniu 14-15.10.2011 rok szkolenie Komitetu 
Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”  - 
Jeziorowskie, przygotowujące Komitet do oceny i wyboru wniosków; 

• Przeprowadzono w dniu 1-2.12.2011 roku Konferencję na temat 
„Łowiska specjalne szansą na rozwój turystyki wędkarskiej”, 

• Odbyły się dwa WZC w lutym i wrześniu 2011 roku; 
• Opracowane zostały wytyczne do planowania na 2012 rok; 
• Przygotowany i złożony został do UM wniosek na dofinansowanie na 

działanie LGR na rok 2011 w ramach środka 4.1.e i współpracę 
międzyregionalną i międzynarodową 4.2; 

• Złożony został do UM wniosek na dofinansowanie działania LGR na rok 
2012;  

• Złożone zostały do UM trzy wnioski o płatność rozliczające rok 2011 
• Ogłoszony został i przeprowadzony pierwszy nabór wniosków – listopad / 

grudzień;  
• Przygotowane  zostały propozycje w zakresie nowelizacji LSROR                          

i Regulaminu Komitetu. 
 
Ponadto: 
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Został przygotowany  raport  (dokument dostępny w Biurze LGR)  z  realizacji 
zadań zespołów powołanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach wdrażania Subprogramów będących 
składową Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 
Raport zawiera : 

1. Analizę Subprogramów  opisanych w LSROR w kontekście zadań  
zespołów powołanych do ich wdrażania; 

2. Analizę wskaźników określonych w LSROR i wpływ ich realizacji na 
wykonanie zadań w ramach Subprogramów; 

3. Analizę działań prowadzonych przez Stowarzyszenie w tym Biuro LGR      
w ramach wdrażania LSROR w okresie od 1.09 do 27.12.2011 rok w tym: 

• Kampanie szkoleniową realizowaną w październiku  2011 roku 
• Skuteczność działania mobilnego punktu konsultacyjnego                          

w miesiącu listopadzie 2011 roku; 
• Ocenę przedsięwzięć promocyjno szkoleniowych w okresie od 

września do grudnia 2011 roku; 
4. Ocenę fisz projektowych złożonych w okresie od 1.09 do 15.12.2011 roku 
5. Ocena sesji konkursowej; 
6.  Wnioski z realizacji dotychczasowych działań dotyczące wdrażania 

Subprogramów w kontekście niezbędnej nowelizacji LSROR. 
 
Analiza przebiegu sesji konkursowej. 
 
Analiza kampanii promocyjnej i szkoleniowej 
 
Miejsce szkolenia Liczba uczestników termin 

mężczyzn kobiet razem  

Gmina Węgorzewo 5 3 8 21.10.2011 

Gmina Budry 12 9 21 25.10.2011 

Gmina Pozezdrze 3 0 3 24.10.2011 

Gmina Srokowo 10 14 24 26.10.2011 

Powiat Węgorzewski 4 1 5 28.10.2011 

Gmina Giżycko 5 2 7 6.10.2011 
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Gmina Miłki 11 7 18 12.10.2011 

Gmina Kruklanki 1 4 5 11.10.2011 

Gmina Wydminy 3 3 6 18.10.2011 

Gmina Ryn 3 5 8 20.10.2011 

Powiat Giżycki 13 1 14 17.10.2011 

RAZEM 70 49 119  

 
W ramach kampanii prowadzonej w październiku i listopadzie 2011 roku 
przeprowadzonych zostało 11 szkoleń potencjalnych beneficjentów, w ramach 
których prezentowany był Poradnik dla beneficjentów opracowany we 
współpracy przez zespoły powołane do wdrażania Subprogramów. W 
szkoleniach wzięło udział 119 osób z terenu działania LGR co stanowi – 0,3% 
ludności zamieszkującej obszar LGR. Jak wynika z analizy tabeli  
przedstawionej powyżej największym zainteresowaniem szkolenia cieszyły się 
gminy Budry i Węgorzewo, nie charakteryzujące się najwyższym wskaźnikiem 
rybackości (najwyższy wskaźnik gminy Pozezdrze i Giżycko). Prowadzone                            
w listopadzie działania promocyjne w ramach pracy  mobilnego punktu 
konsultacyjnego nie znalazły oczekiwanego zainteresowania. Stąd też po 
analizie kosztów prowadzenia mobilnych punktów konsultacyjnych w stosunku 
do ich efektywności wynikającej ze znikomego zainteresowania ludności należy 
w kolejnej kampanii z nich zrezygnować na rzecz zwiększenia liczby szkoleń                   
i spotkań szkoleniowo informacyjnych prowadzonych przez pracowników Biura 
LGR w gminach. 
 
ROZLICZENIE ZŁO ŻONYCH FISZ PROJEKTOWYCH 
 
 
Gmina Liczba złożonych fisz projektowych - sektorami  

społeczny gospodarczy publiczny razem 

Gmina Węgorzewo 7 4 0 11 

Gmina Budry 2 1 0 3 

Gmina Pozezdrze 2 1 1 4 

Gmina Srokowo 2 2 0 4 
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Gmina Giżycko 4 3 0 7 

Gmina Miłki 1 0 0 1 

Gmina Kruklanki 2 1 1 4 

Gmina Wydminy 1 1 3 5 

Gmina Ryn 1 0 0 1 

RAZEM 22 13 5 40 

 
W ramach prowadzonej akcji promocyjnej złożono 40 fisz projektowych,                    
w których opisane projekty wpisywały się w Subprogram Mazurskie Ryby -  
16 projektów, Subprogram Mazurskie Wody -  14 projektów, Subprogram 
Mazurska Społeczność – 32 projekty 

  
Sesja Konkursowa 
02 grudnia br. zakończył się pierwszy nabór wniosków składanych w ramach 
środka 4.1. a-d. Do godziny 15:00 do biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
wpłynęło  13  wniosków na łączną kwotę  2 586 969,32 zł. 
 W ramach środka: 
4.1. a –  „Wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa”  -  11 wniosków na kwotę  
2 369 787,63 zł. 
4.1. b – „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” – 
1 wniosek , na kwotę 74 165,69 zł. 
4.1. c  - „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – 1 wniosek na 
kwotę  143 016,00 zł.  
 4.1. d – „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności  oraz przywracanie 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia                 
w wyniku klęski żywiołowej”    -  nie wpłynął żaden wniosek   
 
Analiza w zakresie sektorowości złożonych wniosków 
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Alokacja środków według złożonych wniosków  w pierwszym naborze  
wniosków na obszarze LGR WJM 
 
 

Gmina Ogółem 

Wartość operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

Kwota 

dofinansowania 

Gmina Węgorzewo 194.899,64 167.909,89 109.605,69 

Gmina Budry 498.000,89 498.000,89 421.250,00 

Gmina Pozezdrze 896.349,22 896.349,22 661.585,20 

Gmina Srokowo 289.892,76 289.892,76 246.408,85 

Gmina Giżycko 599.921,53 515.544,07 375.156,00 

Gmina Miłki 0 0 0 

Gmina Liczba złożonych wniosków - sektorami 

społeczny gospodarczy publiczny razem 

Gmina Węgorzewo 1 1 0 2 

Gmina Budry 1 0 0 1 

Gmina Pozezdrze 2 0 0 2 

Gmina Srokowo 1 0 0 1 

Gmina Giżycko 3 0 0 3 

Gmina Miłki 0 0 0 0 

Gmina Kruklanki 0 0 0 0 

Gmina Wydminy 1 0 0 1 

Gmina Ryn 2 0 1 3 

RAZEM 11 1 1 13 
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Gmina Kruklanki 0 0 0 

Gmina Wydminy 33.605,52 28.564,69 27.21,56 

Gmina Ryn 1.030.223,92 909.998,87 744.398,89 

RAZEM 3.542.893,82 3 306.260,39 2.586.969,32 

 
Podsumowanie pierwszego naboru wniosków: 
 
Prowadzona kampania promocyjna jak i pierwszy konkurs odbywały się                   
w bardzo niekorzystnym dla Stowarzyszenia czasie. 
Brak nowelizacji Rozporządzenia z dnia 15.10.2009 roku, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu do obiegu informacji o zakresie i treści zmian planowanych 
przez MR i RW, w rezultacie powodował wstrzymanie się części potencjalnych 
wnioskodawców  ze składaniem wniosków do czasu wyjaśnienia sytuacji. Brak 
było także wiarygodnych informacji o terminie wprowadzenia nowelizacji oraz 
możliwych skutkach jej wprowadzenia na wnioski złożone w pierwszym 
konkursie. Ponadto Stowarzyszenie w okresie od 15.08 do rozpoczęcia konkursu 
czyli 2.11.br  miało niewiele ponad 2,5 miesiąca czasu na przygotowanie Biura 
LGR, w tym merytoryczne przygotowanie pracowników do obsługi Konkursu. 
W tym czasie musiało także przeprowadzić zakończone wnioskami                             
o dofinansowanie prace planistyczne na 2011 i 2012 rok. Wszystkie w/w 
okoliczności przełożyły się na wyniki pierwszego konkursu. Wbrew 
oczekiwaniom  prawie całkiem   nieaktywnym okazał się sektor publiczny. 
Natomiast wyłączenie interpretacją MR i RW z działania 4.1.b  znacznej części 
potencjalnych wnioskodawców  - pracowników podmiotów spełniających 
wymogi ustawowe,  zmniejszyło znacznie liczbę potencjalnych wnioskodawców  
z ocenianej w LSROR na ok. 250-300  do ok. 60-80.  
W tej sytuacji Zarząd LGR zlecił zespołom monitorującym wdrażanie 
subprogramów dokonać dogłębnej analizy nowelizacji Rozporządzenia i jej 
wpływu na możliwości osiągnięcia celów założonych w LSROR. Powyższa 
ocena została zawarta w raporcie z realizacji zadań wdrażania LSROR, a jej 
wynikiem są także proponowane zmiany do LSROR.   
 

3. W zakresie finansów stowarzyszenia . 
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Przychody Stowarzyszenia w roku 2011 pochodziły ze składek członków 
stowarzyszenia określonych przez WZC nr Uchwała nr 14/WZC/11 z dnia 22 
września 2011r. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia postanowił zaciągnąć kredyt                   
w wysokości 250 000 zł (umowa nr 1/LGR/2011) na cele związane z 
wdrażaniem LSROR gwarantując Stowarzyszeniu płynność finansowa. Na dzień 
31 12.2010 roku  z obowiązku określonego  uchwałą WZC nr 14/WZC/11 nie 
wywiązali się: 
 
 
 
Lp. Nazwa Ilość 
1. Antończak Andrzej 60,00 zł 
2. Marter Zdzisław 60,00 zł 
3.  Saczek Karol 60,00 zł 
4. Gładkowski Władysław 60,00 zł 
5. Mingielewicz Rafał 60,00 zł 
6.  Mingielewicz Jan 60,00 zł 
7. Matysiak Piotr  60,00 zł 
8. Matysiak Marianna 60,00 zł 
9. Milewicz Waldemar  60,00 zł 
10. Mościcki Krzysztof 60,00 zł 
11. Urząd Gminy w Kruklankach 2 000,00 zł 
12. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 75,00 zł 
13. Janusz Świątkowski 60,00 zł 
14 Eugeniusz Jasiński 60,00 zł 
15. Jabłoński Karol 60,00 zł 
16. Karol Smalec 60,00 zł 
17. Ostaszewski Tadeusz  60,00 zł 
18. Zdzisława Czepaniewska  60,00 zł 
19. Dorada sp. Z o.o.  250,00 zł 
20. Stowarzyszenie Wędkarstwo dla Mazur  80,00 zł 
21. Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw gminy 

Wydminy 
80,00 zł 

22. OSP w Wydminach  80,00 zł 
Zaległości w składkach RAZEM 3 445,00 zł 
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Rozliczenie kont bankowych za 2011 rok 
 
Lp.  Konto ogólne Konto 

zaliczkowe 4.1 e 
Konto 
zaliczkowe 4.2 

1 Przeniesienie z 
2010 r. 

17 011, 28 zł 0,00 0,00 

2 Przychód składki 
za 2011 r.  

45 440,00 zł 0,00 0,00 

3 Przychód kredyt 250 000, 00 zł 0,00 0,00 
4 Inne 546,04 zł 14,68 zł  0,00 
5 Zaliczka z 4,1,e 0,00 98 250,00 zł 0,00 
6 Razem 

Przychody 
312 997,32 zł 98 264,68 zł 0,00 

7 Rozchód 237 504,86 zł 86 677,49 zł 0,00 
8 Stan kont 75 492,46 zł 11 587,  19 zł 0,00 
9 Wnioski o 

płatność 
179 826,95  0,00 
28 999,00  0,00 

 
Przychody: 
1. Wpływy ze składek członkowskich wyniosły:  41 420,00 zł 
2. Kredyt – 250 000 zł 
3. Zaliczka 4.1.e – 98 250,00 zł 
4. Z przeniesienia z roku 2010 – 17 011,28 zł 
 RAZEM – 406 681,28 
 
Rozchody: 
 
Lp. Rodzaj kosztu  
1. Wynagrodzenia wraz z narzutami pracodawcy 105 799,10 zł 
2. Koszty ZUS 11 203,73 zł 
3. Koszty wyposażenia biura 92 224,39 zł 
4. Zużycie materiałów i energii 19 333,79 zł 
5. Podróże służbowe 6 431,40 zł 
6. Usługi obce 88 255,64 zł 
7. Pozostałe koszty  10 206,24 zł 
RAZEM 333 454,29 zł 
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Wykaz złożonych wniosków w ramach wdrażania LSROR 
 
Lp. nazwa termin kwota Uwagi 
1 Wniosek 4.1.e na 

dofinansowanie działania 
LGR w 2011 roku 

12.08.2011 r. 312 560,00 Zaliczka – 
98 250,00 

2 Wniosek 4.2 Współpraca 
międzyregionalna i 
międzynarodowa 

26.08.2011 r. 28 999,00 Refundacja–  
27 087,74 

3 Wniosek 4.1.e na 
dofinansowanie działania 
LGR w 2012 roku 

06.10.2011 r. 777 550,00 Zaliczka– 
699 795,00 

RAZEM   
Wnioski o płatność 
1 Wniosek o płatność 4.1.e 

I ETAP  
23.11.2011 r. 180 826,95 

 
Refundacja –  
177 041,77 

2 Wniosek o płatność 4.1 .e 
II ETAP  

29.12.2011r. 68 235,51 Rozliczenie 
zaliczki– 
98 250,00 

3 Wniosek o płatność 4.2 16.12.2011r. 27 087,74 Refundacja-
27 087,74 

RAZEM    
 
Stan konta na 31.12.2011 roku:   Konto ogólne :  – 75 492,46 zł 
                                                        Zaliczka 4.1e:  11 587,19 zł 
                                                        Zaliczka 4.2: 0,00 zł              
 
III. Podsumowanie 
 
Działania realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia w 2011 roku                                 
w szczególności były ukierunkowane na: 

• Przygotowaniu dokumentów konkursowych; 
• Realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich na lata 2010-2015. 
• Informowanie społeczeństwa o zasadach wdrażania PO Ryby na lata 

2007-2013. 
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• Aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich celem 
aplikowania do Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w drugim 
terminie konkursu, 

• Działania promocyjno-informacyjne realizowane w czasie konferencji, 
szkoleń  i spotkań na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym oraz 
w oparciu o kontakty z mediami. 

• Od 4.08.2011 roku i podpisaniu umowy z MR i RW działania skierowane 
na uruchomienie biura LGR i przeprowadzenie pierwszego naboru 
wniosków 

• Biuro LGR zostało uruchomione od 1.09.2011 roku w nowym 
dzierżawionym lokalu w Węgorzewie ul. Plac Wolności 1.b, zatrudniając 
4 osoby,  a od 1.12.2011 roku pięć osób na umowę o prace na czas 
określony 

• W roku 2011 zostały wydane następujące materiały promocyjne: „ 
Poradnik jak przygotować wniosek”, „Przewodnik Wędkarski”, Plakat 
promujący PO Ryby, Ulotka promująca LGR  

 
Informacje dodatkowe: 
 

• W 2011 roku odbyło się: 13 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, oraz dwa 
WZC. Protokoły z WZC dostępne na stronie www.mazurylgr.pl  
Stowarzyszenia 

• Zarząd w minionym roku podjął  28 uchwał ( uchwały dostępne na stronie 
www.mazurylgr.pl Stowarzyszenia)  

• W ramach realizacji umowy na wdrażanie LSROR- środek 4.1.e 
wyposażone zostało  biuro LGR w sprzęt komputerowy jak i meble 
biurowe (według wykazu- załącznik do sprawozdania)  

• Stowarzyszenie w 2011 roku  podpisało umowy na świadczenie usług w 
zakresie: obsługi kadrowej i księgowej, sprzątania biura, dzierżawy 
pomieszczeń biura, usług telefonicznych, nadzoru na systemem 
informatycznym, ochrony biura jak i wdrażania Subprogramów LSROR 

• Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie naborów wniosków w 2012 
roku  w następujących terminach 
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Lp
. 

Nazwa 
działania w 
ramach środka 
4.1 

II Nabór - 
Termin 
naboru 
wniosków 

Limit 
finansow
y 

III Nabór - 
Termin 
naboru 
wniosków 

Limit 
finansowy 

1 „Wzmocnienie 
konkurencyjno
ści i utrzymanie 
atrakcyjności 
obszarów 
zależnych od 
rybactwa”  

15.06 do 
16.07 
2012 rok 

6 000 000 
zł 

1.12 do 31.12 
2012 rok 

Pozostały po  
II Naborze 
limit środków 

2 „Restrukturyza
cja i 
reorientacja 
działalności 
gospodarczej 
oraz 
dywersyfikacja 
zatrudnienia 
osób mających 
pracę związaną 
z sektorem 
rybactwa, w 
drodze 
tworzenia 
dodatkowych 
miejsc pracy 
poza tym 
sektorem”  

15.05 do 
15.06 2012 
rok 
 

3 471 329 
zł 
 

15.09 do 15.10 
2012 rok 

Pozostały po 
 II Naborze 
limit środków 

3 „Podnoszenie 
wartości 
produktów 
rybactwa, 

15.05 do 
15.06 2012 
rok 

2 691 107 
zł 

15.09 do 15.10  
2012 rok 

Pozostały po 
 II Naborze 
limit środków 
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rozwoju usług 
na rzecz 
społeczności 
zamieszkującej 
obszary zależne 
od rybactwa” 

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 kl ęski 
żywiołowej” 

15.06 do 
16.07 
2012 rok 

4 836 203 
zł 

1.12 do 31.12 
2012 rok 

Pozostały po  
II Naborze 
limit środków 

 
W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

Prezes Zarządu 
 
Andrzej Kolasa 


