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Wykaz skrótów i pojęć 
 

Beneficjent  osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości 

prawnej, który jest odbiorcą ostatecznym pomocy publicznej  

RLKS (ang. Community-led local development) – rozwój kierowany przez 

lokalną społeczność  

LGD Lokalna Grupa Działania 

LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”  

LSR Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna 

grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”  

Rada Organ decyzyjny LGD do którego wyłącznej właściwości należy wybór 

operacji, które mają być realizowane w ramach LSR 

MRiRW  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

MŚP Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

PROW  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

PO RYBY  Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020  

Operacja  Projekt wybrany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa 

realizowany przez, co najmniej jednego beneficjenta, pozwalający na 

osiągnięcie celów  

SW  Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

UE  Unia Europejska  

UM  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

Umowa ramowa Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR zawierana pomiędzy SW  

a LGD, w której określa się także maksymalną wysokość środków 

finansowych na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju  

DR Analiza danych zastanych (desk research) 

CATI Wywiady telefoniczne (computer assisted telephone interviews) 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony (in-depth interview) 
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Wprowadzenie i streszczenie najważniejszych wyników badania 
 

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016 – 2023, realizowanej przez Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie”. 

Do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego zastosowano: 

 analizę danych zastanych: sprawozdanie finansowe i merytoryczne LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie”, Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023, dokumenty LGD 

(statut, regulaminy, ogłoszenia o naborach, itp.) oraz zestawienia związane z 

monitoringiem LSR; 

 publiczne dane statystyczne; 

 wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami, z uwzględnieniem podmiotów 

ubiegających się o przyznanie pomocy/beneficjentów działań realizowanych na 

obszarze wdrażania  LSR; 

 wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielami LGD (Zarząd, Biuro, 

członkowie). 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zostało 

zarejestrowane dnia 02.12.2009 r. Organizacja zrzesza przedstawicieli sektora gospodarczego, 

społecznego i publicznego z obszaru 9. gmin położonych na terenie trzech powiatów 

województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiat:  

 giżyckiego - gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy; 

 węgorzewskiego - gminy: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo; 

 kętrzyńskiego - gmina Srokowo. 
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Ryc. 1.1.Granice administracyjne gmin objętych LSR 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Stowarzyszenie funkcjonuje na obszarze niespełna 2 tys. km
2
,
 
zamieszkałym przez 

blisko 55 tys. osób
1
, gdzie działalność prowadzi 60 obwodów rybackich zajmujących 

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

prowadzona gospodarka rybacka w województwie warmińsko-mazurskim
2
.  

 

20.05.2016r. LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” podpisało Umowę Ramową dot. 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej w standardach rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (RLKS) na lata 2016 – 2023, która finansowana jest  

w ramach dwóch programów PROW 2014 – 2020 oraz PO RYBY 2014 - 2020.  

 

LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w swoim dokumencie strategicznym zaplanowała do 

realizacji następujące cele ogólne i szczegółowe: 

1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych. 

1.1 Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. 

1.2. Poprawa wykorzystywania OZE i oszczędzania energii. 

 

 

                                                           
1
 Lokalna Strategia Rozwoju opracowana w standardach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(RLKS) na lata 2016-2023, Węgorzewo 2015, s. 4. 
2
 Tamże, s. 4. 
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2. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. 

2.1 Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

2.2 Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki.  

2.3 Poprawa poziomu wykorzystywania unikalnych zasobów subregionu.  

3. Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu. 

3.1   Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu. 

3.2  Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji 

pozarządowych.  

 

Osiągnięciu powyższych celów mają służyć operacje realizowane w ramach 

przedsięwzięć. Poszczególne projekty przyczyniają się do realizacji wskaźników, które w 

sposób skwantyfikowany określają rezultaty wdrażania celów ogólnych, szczegółowych  

i przedsięwzięć w skali lokalnej.  
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1. Przedmiot badania. Cele i zakres badania 

 

Przedmiotem badania są uzyskane efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” wraz  

z uwzględnieniem mechanizmów wspierania rozwoju lokalnego. LSR jest przejawem 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które to podejście jest wspierane  

i finansowane w ramach PROW oraz PO RYBY. Istotą LSR jest łączenie i wykorzystywanie 

na drodze do rozwoju lokalnych zasobów, m.in. ludzkich, naturalnych, kulturowych, 

historycznych oraz wiedzy i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów, tj.: publicznego, 

gospodarczego i społecznego. 

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie i ocena efektów realizacji LSR, co będzie 

służyć jako źródło wiedzy pozwalającej poprawić proces planowania interwencji publicznych 

na poziomie lokalnym.  

Zakres czasowy to lata realizacji LSR 2016-2022. 

Zakres przestrzenny realizowanej LSR to obszar dziewięciu gmin członkowskich LGR 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, a więc gmin wiejskich: Srokowo, Budry, Pozezdrze, Kruklanki, 

Wydminy, Miłki, Giżycko oraz miejsko-wiejskich: Ryn i Węgorzewo. 

Zakres przedmiotowy: stopień realizacji w ujęciu ilościowym i jakościowym osiągnięcia 

celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników określonych w LSR. 

 

 

2. Metodologia badania i opis realizacji badania 

 

W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: 

1. Analizę dokumentów zastanych (desk research).  

Technika desk research polega na analizie danych zastanych, które przynoszą informacje 

ważne z perspektywy problematyki badania lecz nie zostały wytworzone na jego potrzeby. 

Analizą  objęto: 

 Dokumenty programowe (LSR na lata 2016-2023, strategie rozwoju gmin będących 

członkami LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 

2014-2020); 
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 Dokumentację projektową (poddano analizie dokumenty związane z ogłaszanymi 

konkursami); 

 Dane ze statystyki publicznej – dane z Głównego Urzędu Statystycznego, 

Powiatowych Urzędów Pracy oraz gminnych rejestrów urzędowych. 

 

2. Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI/ITI )  

Przeprowadzono indywidulane wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami trzech 

sektorów (publicznego, społecznego, gospodarczego) z obszaru gmin wchodzących w 

skład LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz z pracownikami biura, Zarządu i 

przedstawicielami Rady. Zrealizowano telefoniczne wywiady indywidulane (ITI) z 

przedstawicielami wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego z obszaru 

działania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” .  

 

3. CATI/PAPI - z podmiotami ubiegającymi się o przyznanie pomocy oraz  

beneficjentami  

Ankiety w wersji papierowej i elektronicznej zostały skierowane do podmiotów 

ubiegających się o przyznanie pomocy oraz do beneficjentów. Wywiady zostały 

przeprowadzone zgodnie z podejściem kontrfaktycznym. Uzyskano 111 wypełnionych 

ankiet papierowych oraz przeprowadzono 100 wywiadów telefonicznych.  

 

 

4. Panel ekspertów 

W panelu ekspertów wzięło udział trzech przedstawicieli LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” oraz przedstawiciel firmy wykonującej badanie ewaluacyjne. Eksperci 

przeanalizowali zapisy wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy 

ogłoszone przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, które zostały rekomendowane przez 

Radę do dofinansowania. Analiza została dokonana w oparciu o matrycę dotyczącą 

realizacji wskaźników zawartych w LSR. Badaniu poddano łącznie 421 wniosków. 
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3. Kompleksowa ocena wdrożenia LSR oparta o obszary badawcze  
 

Kompleksowa ocena wdrożenia LSR została oparta o obszary badawcze wskazane  

w Podręczniku monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju wydanym przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Wytycznych nr 10/1/2022 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

3.1 Ocena wpływu na realizację celów i wskaźników 
 

W ramach LSR wskazano trzy cele ogólne, do każdego celu przypisano odpowiednie 

cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia, a także wskaźniki produktu, rezultatu  

i oddziaływania. Rezultaty zaproponowanych przedsięwzięć pomogły likwidować przyczyny 

negatywnych zjawisk na obszarze objętym LSR, które zostały zdiagnozowane w czasie 

przygotowywania dokumentu strategicznego. Przeprowadzone działania skupiały się na 

aktywizacji gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru, rozwoju przedsiębiorczości oraz 

turystyki z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego. Należy więc zauważyć, że dzięki 

działaniom LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” powstały nowe miejsca pracy i nowe 

przedsiębiorstwa. Intensyfikacji uległo również funkcjonowanie stowarzyszeń, które z roku 

na rok posiadają coraz większe doświadczenie i odważniej sięgały po środki na 

dofinansowanie wydarzeń, warsztatów czy szkoleń. 

 

W Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 przedstawiono matrycę logiczną 

powiazań diagnozy, obszaru i ludności, analizy SWOT, celów i planowanych przedsięwzięć. 

Dane przedstawione zostały w oparciu o analizę własną wysokości planowanych do 

osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów. W tabeli uwzględniono dane od początku 

wdrażania LSR do 30. września 2022 roku.  
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Produkty Rezultaty 

 

I. Względnie niski poziom jakości życia mieszkańców subregionu i warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

 

  

Cel ogólny 1. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych 

 

 

1. Niezadowalający stan infrastruktury publicznej, okołoturystycznej oraz związanej  

z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych 

 

   

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej 

 

    

1.1.1. Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje 

turystyczne obszaru WJM 

 

     

Planowo do realizacji: 5 szt. (3 atrakcje turystyczne; 2 włączenie 

społeczne) 

Zrealizowano: 6 szt. (4 atrakcje turystyczne; 2 włączenie społeczne) 

 

      

Liczba obiektów okołoturystycznych z nową lub 

zmodernizowaną  infrastrukturą komunikacyjną 

Planowano: 4 szt. / Zrealizowano: 4 szt. 

Liczba obiektów publicznych świadczących usługi społeczne ze 

zmodernizowaną  infrastrukturą komunikacyjną  

Planowano: 2 szt. / Zrealizowano: 2 szt. 

Liczba zorganizowanych wydarzeń w oparciu o szlaki piesze, 

rowerowe i edukacyjne  

Planowano: 23 szt. / Zrealizowano: 23 szt. 

Liczba wypromowanych tras turystycznych 

Planowano: 9 szt. / Zrealizowano: 9 szt. 

 

    

1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

 

     

Planowo do realizacji: 20 szt. 

Zrealizowano: 33 szt. 

      

Liczba miejscowości z rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjno 

– sportową 
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Planowano: 19 szt. / Zrealizowano: 19 szt. 

    

1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości 

 

     

Planowo do realizacji: 15 szt. 

Zrealizowano: 19 szt. 

 

      

Liczba osób korzystających z wyposażenia świetlic  

Planowano: 200 szt. / Zrealizowano: 300 osób 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

Planowano: 1 szt. / Zrealizowano: 1,5 szt. 

 

    

1.1.4. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów 

 i tras turystycznych 

 

     

Planowo do realizacji: 16 szt. 

Zrealizowano: 1 szt. (stworzono i wdrożono jeden system znakowania 

obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD, ale z niego wykorzystaniem 

oznakowano 64 obiekty)  

 

      

Wypromowany produkt markowy obszaru LGD 

Planowano: 1 szt. / Zrealizowano: 1 szt. 

 

 

2. Mimo dużej atrakcyjności środowiska naturalnego niski poziom zainteresowania 

mieszkańców wykorzystaniem OZE i oszczędzaniem energii 

 

   

Cel szczegółowy 1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii 

 

    

1.2.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką 

 

     

Planowo do realizacji: 4 szt. 

Zrealizowano: 5 szt. 

 

      

Liczba osób uczestniczących w wystawach, seminariach i 

szkoleniach dotyczących energetyki prosumenckiej 

Planowano: 500 osoba / Zrealizowano: 3 131 osób 

 

    

1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów 

gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego 

 

     

Planowo do realizacji: 9 szt. 

Zrealizowano: 138 szt. 
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Sposób zużycia energii w obiektach poddanych 

termomodernizacji  

i wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Planowano: 20%  / Zrealizowano: 25% 
Spadek kosztów oświetlenia 

Planowano: 15% / Zrealizowano: 33,98% 

Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

Planowano: 1  / Zrealizowano: 9 etatów (8 utrzymanych i 1 

utworzonych) 

 

 

II. Niski poziom konkurencyjności lokalnej gospodarki 

 

  

Cel ogólny 2. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych  

miejsc pracy 

 

 

3. Niedostosowanie lokalnego rynku pracy do potrzeb rozwijających się sektorów i branż 

lokalnej gospodarki oraz małe zróżnicowanie źródeł dochodów ludności 

 

   

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

 

    

2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub  prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze 

specyfiką obszaru 

 

     

Planowo do realizacji: 85 etat  (57 – podjęcie; 28 - rozwój) 

Zrealizowano: 74 etat (39 - podjęcie; 35 – rozwój) 

 

      

Liczba nowych usług i obiektów związanych z gospodarką rybacką 

Planowano: 5 szt./ Zrealizowano: 5 szt. 
Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

Planowano: 89 osób / Zrealizowano: 86 osób 

 

    

2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, w szczególności wśród osób młodych 

i grup defaworyzowanych 

 

     

Planowo do realizacji: 3 szt. 

Zrealizowano: 3 szt. 

 

     -Li 

       Liczba osób, w tym z grup defaworyzowanych, uczestniczących  

w podejmowanych działaniach dotyczących przedsiębiorczości oraz  

w wizytach studyjnych promujących innowacyjne rozwiązania 

gospodarcze 
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Planowano: 40 osób / Zrealizowano: 53 osób 

    

2.1.3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację 

 

     

Planowo do realizacji: 2 

Zrealizowano: 3 

 

      

Liczba podmiotów, które podjęły zespołową inicjatywę 

gospodarczą 

Planowano: 6 szt. / Zrealizowano: 6 szt. 
Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

Planowano: 1 szt. / Zrealizowano: 2 szt. (1 utworzony oraz 1 

utrzymany) 

 

    

2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług 

 

     

Planowano do realizacji: 15 szt. 

Zrealizowano: 12 szt. 

 

      

Liczba nowych i doposażonych obiektów świadczących usługi 

turystyczne 

Planowano: 25 szt. / Zrealizowano: 25 szt. 
Liczba wydarzeń promujących lokalne produkty i usługi 

Planowano: 25 szt. / Zrealizowano: 22 szt. 
Liczba podmiotów uczestniczących w projektach sieciowych o 

zasięgu krajowym i zagranicznym   

Planowano: 40 szt. / Zrealizowano: 53 
Liczba punktów sprzedaży lokalnych produktów 

Planowano: 9 szt. / Zrealizowano: 9 szt. 
Liczba uczestników imprez promujących dziedzictwo kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze 

Planowano: 14 500 osób / Zrealizowano: 4 577 osób 

 

    

2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy 

konkurencyjności lokalnej gospodarki 

 

     

Planowano do realizacji: 5 szt. 

Zrealizowano: 9 szt.  

 

      

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i warsztatach 

dotyczących poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki 

Planowano: 58 osób / Zrealizowano: 58 osób 
Liczba osób uczestniczących w akacjach promujących 

przedsiębiorczość 

Planowano: 15 osób / Zrealizowano: 15 osób 
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4. Krótki sezon turystyczny 

   

Cel szczegółowy 2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z 

turystyki 

 

    

2.2.1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwijania oferty 

turystycznej 

 

     

Planowo do realizacji: 22 szt. 

Zrealizowano: 29 szt.  

 

      

Liczba miejscowości wyposażonych w elektroniczne punkty 

informacji publicznej 

Planowano: 3 szt. / Zrealizowano: 1 szt. 
Liczba uczestników konkursów i zawodów promujących 

dziedzictwo kulturowe 

Planowano: 130 osób / Zrealizowano: 117 osób 
Liczba uczestników kampanii promujących mazurskie trakty 

Planowano: 15 600 osób / Zrealizowano: 15 600 osób 
Liczba portali na których zamieszczono aplikacje mobilne 

Planowano: 12 szt. / Zrealizowano: 15 szt. 

 

    

2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych 

pakietów turystycznych pod markami: Mazurskie Trakty oraz inne markowe 

przedsięwzięcia 

 

     

Planowano do realizacji: 35 szt. 

Zrealizowano: 42 szt. 

 

      

Liczba osób korzystających z punktów informacji turystycznej lub 

wydanych publikacji, folderów itp. 

Planowano: 34 700 osób / Zrealizowano: 34 700 osób 
Liczba nowych lub rozbudowanych obiektów na mazurskich 

traktach 

Planowano: 20 szt. / Zrealizowano: 20 szt. 
Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy 

Planowano: 9 szt. / Zrealizowano: 9 szt. 
Liczba uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych  

Planowano: 3 500 osób / Zrealizowano: 4 724 osób 

 

    

2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu 

turystycznego 

 

     

Planowano do realizacji: 2 szt. 

Zrealizowano: 6 szt.  

 



 
 

St
ro

n
a1

5
 

      

Liczba osób, które otrzymały certyfikaty zarzadzania branżą 

turystyczną 

Planowano: 40 osób / Zrealizowano: 40 osób 

 

 

4. Niezadowalający stan wykorzystania posiadanych zasobów 

 

   

Cel szczegółowy 2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu 

 

    

2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, 

ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp. 

 

     

Planowano do realizacji: 3 szt.  

Zrealizowano: 3 szt. 

 

      

Wzrost liczby osób korzystających z utworzonych i rozwiniętych 

obiektów związanych z historią i tradycją obszaru LGD 

Planowano: 5 % / Zrealizowano: 5% 

 

    

2.3.2. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych  

z wykorzystaniem zasobów naturalnych 

 

     

Planowano do realizacji: 5 szt. 

Zrealizowano: 3 szt.  

 

      

Liczba uczestników wydarzeń promujących Wielkie Jeziora 

Mazurskie 

Planowano: 80 osób / Zrealizowano: 80 osób 
Liczba osób wśród których zostaną wypromowane zasoby 

przyrodnicze i kulturowe 

Planowano: 16 380 osób / Zrealizowano: 16 380 osób 
Liczba działań dotyczących monitoringu jakości środowiska 

Planowano: 1 szt. / Zrealizowano: 1 szt. 

 

    

2.3.3. Zrewitalizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową 

 

     

Planowano do realizacji: 13 szt. 

Zrealizowano: 13 szt. 

 

      

Liczba zmodernizowanych obiektów pełniących funkcje społeczno 

– użytkowe, w tym kulturalne 

Planowano: 15 szt. / Zrealizowano: 15 szt. 
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III. Niski pozioma aktywności i zintegrowania zasobów społecznych 

 

  

Cel ogólny 3. Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu 

 

 

5. Postępująca marginalizacja obszaru 

 

   

Cel szczegółowy 3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu 

 

    

3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup 

defaworyzowanych 

 

     

Planowano do realizacji: 10 szt. 

Zrealizowano: 10 szt. 

 

      

Liczba przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących  

w podjętych działaniach  

Planowano: 850 osób / Zrealizowano: 888 osób 
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania animacyjne 

Planowano: 60 osób / Zrealizowano: 60 osób 

 

    

3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem 

aktywnych form wypoczynku i rekreacji 

 

     

Planowano do realizacji: 15 szt. 

Zrealizowano: 20 szt. 

 

      

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach edukacyjnych, 

sportowych i rekreacyjnych 

Planowano: 400 osób / Zrealizowano: 926 osób 
Liczba podjętych inicjatyw lokalnych 

  Planowano: 13 szt. / Zrealizowano: 13 szt. 

 

 

6. Niska jakość potencjału ludzkiego oraz niezadowalający poziom aktywności organizacji 

pozarządowych 

 

   

Cel szczegółowy 3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania 

organizacji pozarządowych 

 

    

3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu 
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Planowano do realizacji: 5 szt.  

Zrealizowano: 6 szt. 

 

      

Liczba zaktywizowanych lokalnych animatorów i liderów 

Planowano: 20 osób / Zrealizowano: 20 osób 

 

    

3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji 

 

     

Planowano do realizacji: 13 szt.  

Zrealizowano: 27 szt. 

 

      

Liczba wykorzystanych form komunikacji  

Planowano: 9 szt. / Zrealizowano: 9 szt. 

 

 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie LSR oraz ankiet monitorujących 

 

 

Większość przedsięwzięć wykonano zgodnie z założonymi wskaźnikami. Wskaźniki, 

których do 30. września 2022 roku nie udało się wdrożyć to głównie te, które wymagały 

aktywnego udziału mieszkańców i intensywnego kontaktu z nimi – co było bardzo utrudnione 

przez dwa lata - z powodu pandemii (lata 2020 - 2021). Wśród wskaźników produktu 

wskazano wskaźnik dotyczące stworzenia i wdrożenia ujednoliconego systemu znakowania 

obiektów i tras turystycznych, który został ilościowo określony na poziomie 16 szt. Na etapie 

wdrażania LSR stało się jasne, że powinien zostać stworzony jeden spójny system dla całego 

obszaru, natomiast niezbędne jest dodanie wskaźnika rezultatu – liczba tras i obiektów 

turystycznych oznakowanych z wykorzystaniem nowego systemu znakowania. Rekomenduje 

się aktualizację LSR w tym zakresie.   

 

Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektów publicznych lub 

gospodarczych wygenerowało utworzenie jednego miejsca pracy przez przedstawiciela 

sektora gospodarczego oraz utrzymanie ośmiu miejsc pracy przez jednostki samorządu 

terytorialnego (sektor publiczny). Warunek utrzymania miejsca pracy dla sektora publicznego 

w/w przedsięwzięcia okazał się ewenementem na skalę województwa warmińsko – 

mazurskiego. Żadna inna LGD w województwie nie nałożyła na sektor publiczny obowiązku 

utrzymania miejsc pracy w związku z realizacją inwestycji finansowanych w ramach 

wdrażania LSR. Ponadto, LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” otrzymało w 2021 roku 
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dodatkowe środki w ramach PROW na lata 2014 - 2020, które zostały przeznaczone na 

przedsięwzięcie dotyczące podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej – tworzenia nowych 

miejsc pracy. Poziom realizacji oraz skuteczność naborów realizowanych w okresie objętym 

badaniem wskazuje, że  możliwe jest wykorzystanie w pełni zaplanowanych wskaźników 

przed końcem czerwca 2023 roku (tzw. drugi kamień milowy).  

 

Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę prowadzonych naborów wniosków w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (konkursy i projekty grantowe) 

oraz z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020. 

Lata 

Program 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM 

 

PROW 
1 2 2 2 1 0 1 9 

PO 

RYBY 
0 2 2 1 0 1 1 7 

 

Granty 
0 5 2 2 0 0 0 9 

RAZEM 1 9 6 5 1 1 2 25 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres: Liczba składanych wniosków do ogłaszanych przez  

LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” konkursów 

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

Dodatkowo w tabeli przedstawiono ilości składanych wniosków i liczby podpisanych 

umów o dofinansowanie z podziałem na poszczególne gminy należące do LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” z uwzględnieniem aktywności trzech sektorów (społecznego, 

gospodarczego i publicznego) zaangażowanych we wdrażanie LSR. 

Liczba przeprowadzonych 
naborów wniosków 

PROW

PO RYBY

GRANTY
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Sektor Ilość złożonych wniosków Liczba zawartych i 

zrealizowanych/ realizowanych  

umów o dofinansowanie 

GMINA SROKOWO 

publiczny 5 2 

społeczny 6 4 

gospodarczy  2 1 

RAZEM 13 7 

GMINA BUDRY 

publiczny 7 6 

społeczny 10 2 

gospodarczy  8 0 

RAZEM 24 8 

GMINA WĘGORZEWO 

publiczny 15 12 

społeczny 69 39 

gospodarczy 54 19 

RAZEM 138 67 

GMINA POZEZDRZE 

publiczny 5 4 

społeczny 18 6 

gospodarczy 15 4 

RAZEM 38 14 

GMINA WYDMINY 

publiczny 8 5 

społeczny 15 5 

gospodarczy  14 7 

RAZEM 37 17 

GMINA KRUKLANKI 

publiczny 12 8 

społeczny 13 4 

gospodarczy 6 2 

RAZEM 31 14 

GMINA RYN 

publiczny 7 2 

społeczny 5 0 

gospodarczy 18 2 

RAZEM 30 4 

GMINA MIŁKI 

publiczny 10 7 

społeczny 7 5 

gospodarczy 21 6 

RAZEM 38 18 

GMINA GIŻYCKO 

publiczny 13 8 

społeczny 22 9 

gospodarczy 37 7 

RAZEM 72 24 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres: Ilość składanych wniosków do ogłaszanych przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

konkursów z podziałem na poszczególne sektory 

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

 

Powyższa tabela dotyczy wszystkich składanych wniosków w ramach ogłaszanych 

naborów zarówno z PROW (projekty składane w ramach konkursów oraz projekty grantowe) 

oraz PO RYBY. Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy zostało złożonych z gminy 

Węgorzewo, następnie z gminy Giżycko oraz gminy Wydminy. Najbardziej aktywny pod 

względem składanych wniosków był sektor gospodarczy, następnie społeczny i publiczny. 

Ponad połowa środków dostępnych na wdrażanie LSR zostało dedykowane na tworzenie 

miejsc pracy  w szczególności dla sektora gospodarczego. Aktywność sektora społecznego 

cieszy, ponieważ działania organizacji pozarządowych i ich współpraca z samorządem 

lokalnym są niezwykle istotne dla rozwoju gmin. Nie jest to przypadkowy efekt, ale 

wspierany przez działania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, jak podkreśla jeden  

z badanych, które intensywnie współpracowało ze środowiskami lokalnymi po to, żeby je 

zachęcić do działań i pozyskiwania środków na ich realizację w ramach ogłaszanych 

konkurów przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Zainteresowanie konkursami było bardzo duże. Zazwyczaj w ramach poszczególnych 

naborów wpływały wnioski o dofinasowanie na kwotę znacząco przekraczającą dostępną pulę 

środków. Na wsparcie mogły zatem liczyć tylko wnioski, które zajmowały pierwsze miejsca 

list rankingowych. Szanse na wsparcie miały projekty spełniające  kryteria wyboru operacji na 
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bardzo wysokim poziomie. Wnioskodawcy chętnie korzystali z doradztwa, aby dołożyć 

wszelkich starań do otrzymania wysokiej punktacji.  

Poniżej w tabeli przedstawiono stopień wdrożenia finansowego LSR z podziałem na 

poszczególne fundusze, półrocza oraz przedsięwzięcia. 

 

Finansowe wdrażanie LSR w latach 2016 – 2020 w PLN 

Rok 
naboru 

półrocze 
Fundusze/ zakres tematyczny/ planowana alokacja1 

PROW/ przedsięwzięcia PO RYBY/ przedsięwzięcia 

2016 

I 0 
0 

 

 
II 

 
P.1.1.1 AT –  240 176,56 PLN 
P.1.1.1 WS – 199 503,40 PLN 
P.1.1.3 – 91 096,40 PLN 
 

RAZEM: 530 776,36 PLN 
 

 
0 

2017 

I 

 
P.2.1.1 R-  805 178,33 PLN 
P.2.1.1P-  282 838,72 PLN 
P.2.2.1 –  196 247,64 PLN 
 

RAZEM: 1 284 264,69  PLN 
 

 
0 

 

II 

 
P.1.1.3 – 612 753,36 PLN 
P.2.3.3 –  265 694,84 PLN 
P.2.1.4 – 77 251,44 PLN 
P.3.1.2 – 60 127,96 PLN  
 

 
RAZEM: 1 015 827,60 PLN 

 

P.1.1.2 – 343 207,00 PLN 
P. 1.2.2 – 460 692,00 PLN 
P.2.2.2 – 577 305,08 PLN 
P.2.1.1 – 431 179,00 PLN 
P.2.3.1 –96 616,00 PLN 
 

RAZEM: 1 908 999,08 PLN 
 

2018 I 

 
P.1.1.1 – 124 888,00 PLN 
P.2.1.1 P- 139 655,12 PLN 
P.2.1.3 – 136 958,20 PLN 
P.2.3.3 – 182 543,12 PLN 
P.3.2.2 – 268 945,64 PLN 
 

RAZEM: 852 990,08 PLN 
 

P.1.1.2 – 156 793,00  PLN 
P.2.1.1 –   71 131,00 PLN 
 

 
 
 
 

RAZEM:  227 924,00  PLN 
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II 

 
P.2.1.1R – 23 454,48 PLN 
P.2.1.1 P- 47 017,08 PLN 
P. 2.1.2 – 49 100,00  PLN 
P.2.2.3 – 40 000,00 PLN 
P.3.1.1 – 20 000,00 PLN 
P.3.2.1 – 30 000,00 PLN 
P.3.2.2 – 73 049,00 PLN 
 

RAZEM: 287 145,00 PLN 

 
P.1.1.2 – 229 437,00   PLN 
P. 2.1.1 – 70 913,00 PLN 
P.2.2.2 –  89 949,00  PLN 
P.3.1.1 –  28 353,00  PLN 
 
 
 
 
 
RAZEM:  418 652,00 PLN 
 

2019 

I 

P.1.1.1 –  132 179,79 PLN 
P. 2.1.1 P- 250 000,00 PLN 
P.2.2.2 – 288 009,00 PLN 
 

RAZEM: 670 188,79 PLN 

 
 
 

0 

II 

P.2.1.5 –  174 640,24 PLN 
P.3.1.2 –  97 429,84 PLN 
P.3.2.2 –  49 798,92 PLN 
P.2.2.2 –  90 963,08 PLN 
 

 
 
 
 
 
 

RAZEM:  412 832,08 PLN 

P.1.1.2 – 724 360,00 PLN 
P.1.1.3 – 744 720,00 PLN 
P.1.1.4 – 80 200,00 PLN 
P.1.2.2 – 855 591,00 PLN 
P.2.1.1 – 179 228,00 PLN 
P.2.2.1 –  57 350,00  PLN 
P.2.2.2 – 391 523,00  PLN 
P.2.3.1 – 140 000,00 PLN 
P.2.3.2 – 176 000,00 PLN 
P.3.1.1 – 17 076,00 PLN 
 
RAZEM: 3 376 458,00 PLN 

2020 
 
I 

 
0 

 
0 
 

II 

 
P.2.1.1.P – 349 439,00 PLN (premia) 
 

 
RAZEM:  349 439,00 PLN 

 

0 

2021 I  
 
 
 
 

0 
 

 
P.1.1.2 – 945 203,00 PLN 
P.1.1.3 -  55 280,00 PLN 
P.1.2.1-  80 000,00 PLN 
P.1.2.2 – 183 717,00 PLN 
P.2.1.1 – 447 549,00 PLN 
P.2.2.1 – 17 450,00 PLN 
P.2.2.2 – 441 222,92 PLN 
P.2.3.1 – 263 384,00 PLN 
P.3.1.1 – 4 571,00 PLN 
 
RAZEM: 2 438 376,92 
 

2022 I  
P.2.1.1 P – 499 973,56 
P.2.1.1 R. – 1 159 538,04 
P.2.1.4 – 242 447,28  

 
P. 2.1.1 – 1 6777 637,01 PLN 
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RAZEM: 1 901 958,88 PLN 

II P.2.1.1 P 1 104 496,28 PLN 
P.2.1.1 R 499 098,44 PLN 
P.2.1.4 104 982,80 PLN 

RAZEM: 1 708 577,52 PLN 
 

 
 
 

0 

 
RAZEM 

 
9 014 000 PLN 

 
10 048 047,01 PLN 

 

Źródło: opracowanie LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

Na dzień 30. września 2022 r. środki dostępne w ramach PO RYBY 2014 – 2020 

zostały wdrożone na poziomie ponad 95%, natomiast środki w ramach PROW 2014 – 2020 

zostały wdrożone na poziomie 78%. 

 

3.2 Ocena wpływu realizowanej LSR na kapitał społeczny  
 

Kapitał społeczny jest w stanie zwiększyć sprawczość społeczeństwa, co jest możliwe 

dzięki koordynacji działań i dzięki takim cechom jak zaufanie, normy czy powiązania.  

LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” przy tworzeniu LSR kładło nacisk na rozbudowę  

i wzmocnienie kapitału społecznego, co sprzyjało zwiększeniu aktywności lokalnych 

społeczności. W LSR zaplanowano środki dedykowane w szczególności dla sektora 

społecznego w celu 3 ,,Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu”.  

W ramach tego celu odbywały się konkursy z PROW/ PO RYBY oraz nabory wniosków  

w ramach projektów grantowych dedykowanych w szczególności dla organizacji 

pozarządowych, co nie oznacza, że organizacje społeczne nie brały udziału w konkursach  

w innych celach i przedsięwzięciach zaplanowanych w LSR. LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” jako jedyna grupa w województwie warmińsko – mazurskim  zdecydowała się na 

prefinansowanie dla organizacji pozarządowych projektów granowych finansowanych ze 

środków PROW do 100% wnioskowanej kwoty wsparcia. Działanie to przyczyniło się do 

większego zainteresowania NGO konkursami grantowymi ogłaszanymi przez LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie”. Początkowo LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” planowało również 

ogłaszanie konkursów grantowych ze środków PO RYBY niestety ze względu na brak 
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odpowiedzianej dokumentacji i procedur ze strony Ministerstwa zrezygnowano z tej formy 

wsparcia dla NGO.  

W okresie 2016 - 2022 ogłoszono 9 naborów wniosków w ramach konkursów 

grantowych. Poniżej w tabeli znajdują się szczegółowe dane dotyczące prowadzonych 

naborów wniosków w ramach projektów grantowych dofinansowanych ze środków PROW. 

Wnioski składane do 

konkursów grantowych 
2/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 3/2018 4/2018 3/2019 4/2019 

Liczba złożonych wniosków 13 5 1 6 6 2 4 8 3 

Liczba pozytywnie zweryfikowanych 12 5 0 0 6 2 4 8 3 

Liczba wybranych do dofinansowania 8 4 0 0 5 2 4 7 3 

Liczba mieszczących się w limicie 7 4 0 0 5 2 4 4 3 

Liczba zawartych umów 7 4 0 0 5 2 4 4 3 

w tym przez NGO 4 4 0 0 5 2 4 4 2 

Źródło: dane własne LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”  

 

Łączenie do konkursów grantowych wpłynęło 48 wniosków. Z tej liczby 40 zostało 

pozytywnie zweryfikowanych przez Radę Stowarzyszenia, 33 wnioski zostały zaś wybrane do 

dofinansowania, a 29 znalazło się wśród wniosków mieszczących się w limicie środków. 

Zawarto 28 umów, w tym 25 z organizacjami pozarządowymi.  

 

Wykres: Wnioski składne do konkursów grantowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
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W ramach konkursów ogłaszanych ze środków PROW w okresie 2016 – 2022 

wpłynęło 11 wniosków przygotowanych przez NGO. Na dzień 31. grudnia 2022 roku dwa  

z nich zakończyły się podpisaniem umowy. Były to wnioski Związku Stowarzyszeń na Rzecz 

Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) na projekt pn. 

,,Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną” oraz projekt 

złożony przez Stowarzyszenie Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój na operację pn. 

,,Mazurska szkoła żeglarstwa i wędkarstwa – Mazurska Perła”. Konkursy ogłaszane w 

ramach PROW nie cieszyły się dużą popularnością wśród NGO. Powodem tego stanu rzeczy 

są zasady PROW na lata 2014 - 2020. W stosunku do NGO co prawda istnieje możliwość 

dofinansowania nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak środki te nadal 

mają formę refundacji z możliwością co prawda (bez dodatkowych formalności) ubiegania się  

o wyprzedzające finasowanie, ale jedynie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty 

pomocy. Organizacja powinna posiadać środki na realizację projektu bądź powinna 

posiłkować się kredytem. Dla małych, wiejskich organizacji jest to często bariera nie do 

przeskoczenia. 

W ramach konkursów ogłaszanych ze środków PO RYBY w okresie 2016 – 2022 

wpłynęły 24 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku 

podpisano 11 umów o przyznaniu pomocy, trzy umowy uległy rozwiązaniu. Wśród NGO, 

które podpisały i zrealizowały bądź są w trakcie realizacji operacji wymienić należy: Związek 

Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 

(LGD9) ,,Działania animacyjne dla grup defaworyzowanych”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Trygort ,,Jak ryba w wodzie – mazurskie ekspresje”, Stowarzyszenie KAL ,,Rekreacyjne 

Centrum Wsi”, Stowarzyszenie Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój ,,Budowa 

infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w miejscowości Perły oraz wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Rudziszkach”, Fundacja 3D - Dla Dobra Dzieci ,,Edukacja przez zabawę – 

wyposażenie placów zabaw”, Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 

Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) ,,Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania 

obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD”, Stowarzyszenie Miłośników Broni 

Kormoran ,,Modernizacja strzelnicy Kormoran 2 w Dowiatach” oraz Związek Stowarzyszeń 

Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

,,Energetyka prosumencka – informacja, edukacja, promocja”. Wszystkie w/w projekty były 

dofinansowane do 85% kosztów kwalifikowalnych z możliwością zaliczkowania. 
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Zaliczkowanie było możliwe nawet do 100% kwoty przyznanego na operację wsparcia. 

Organizacje musiały posiadać jedynie min. 15% wkładu własnego  finansowego.  

Największą popularnością wśród NGO cieszyły się konkursy grantowe ogłaszane  

z PROW, następnie konkursy z PO RYBY, a najmniejszą zaś konkursy z PROW.   

Działania podejmowane przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” mające na celu 

aktywizację oraz integrację zasobów społecznych subregionu okazały się bardzo skuteczne. 

Sektor społeczny zaczął odgrywać ważną rolę jako partner realizujący projekty w ramach 

wdrażania LSR. Ponadto w związku z tym, iż sektor społeczny w ramach PROW mógł 

uzyskać wsparcie na poziomie 100%, a sektor publiczny na poziomie 63,63% gminy 

członkowskie LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” decydowały się na realizację projektów  

w ramach PROW w partnerstwie z sektorem społecznym. 

Poniżej w tabeli przedawniono nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, 

organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców, w kolejnych latach od 2015 r.  
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM 

Srokowo 0 3 0 3 0 0 0 6 

Budry 0 0 0 0 4 0 4 8 

Pozezdrze 0 3 3 9 0 7 0 22 

Węgorzewo 4 2 2 2 2 4 2 18 

Giżycko 1 1 6 5 1 1 1 16 

Miłki 3 0 0 3 5 3 6 20 

Kruklanki 0 0 6 0 0 7 0 13 

Wydminy 2 2 3 3 2 7 2 21 

Ryn 2 2 0 2 2 4 5 17 

RAZEM 12 13 20 27 16 33 20 141 

Źródło: BDL Główny Urząd Statystyczny 

 

Statystyki publiczne wyraźnie potwierdzają, że w pierwszym okresie realizacji LSR 

korzystanie zmieniła się dynamika powstania NGO-sów. Trzeba też zauważyć, że na objętym 

analizą obszarze nie ma gmin, w których nie funkcjonuje żadna organizacja pozarządowa. 

Najwięcej NGO na terenie objętym LSR zarejestrowanych zostało w 2021 roku. Wśród gmin 
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gdzie powstało najwięcej NGO wyróżnić można gminę Pozezdrze (22 podmioty) i gminę 

Wydminy (21 podmiotów).  

 

3.3 Ocena wpływu realizowanej LSR na przedsiębiorczość  

 

Przedsiębiorczość zajmuje bardzo ważną rolę w LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. W tym zjawisku upatrywana jest linia transmisji 

pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami a wzrostem gospodarczym. Wpływ 

sektora MŚP na wzrost lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy uznano za tak  

znaczący, iż poświęcono mu aż dwa cele ogólne w LSR. Cel ogólny nr 1 ,,Podniesienie 

jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych”,  

a w szczególności cel ogólny nr 2  ,,Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby 

atrakcyjnych miejsc pracy”, na realizację którego zostało dedykowanych najwięcej środków.  

Ponadto więcej niż połowa środków dostępnych w ramach wdrażania LSR 

(poddziałania 19.2 PROW oraz priorytetu 4 PO RYBY) została przeznaczona na tworzenie 

miejsc pracy (9 042  504 PLN), w szczególności w ramach dwóch celów szczegółowych LSR 

2.1 ,,Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” oraz 2.2 ,,Przedłużenie sezonu 

turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki”.  

W LSR na wsparcie tworzenia miejsc pracy zaplanowano następuje przedsięwzięcia: 

2.1.1 ,,Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających 

lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru”, 2.1.3 

,,Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację lub utworzyły 

inkubator przetwórstwa lokalnego”, 2.2.2 ,,Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową 

systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką mazurskie Trakty oraz inne 

markowe przedsięwzięcia”. Dodatkowo, w LSR dano możliwość tworzenia lub utrzymania 

miejsc pracy również w innych przedsięwzięciach dedykowanych w szczególności dla sektora 

publicznego czy społecznego np. 1.1.3 ,,Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w 

centrach miejscowości” oraz 1.2.2 ,,Modernizacja związana z poprawą efektywności 

energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego”.  

W LSR zaplanowano środki na rozwój przedsiębiorczości w specjalnej formie tzw. 

tworzenia pakietów turystycznych. Po pierwszym przeprowadzonym naborze wniosków 
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pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, jak należy rozumieć pakiet turystyczny, dlatego też 

Zarząd LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” w 2017 roku przyjął stanowisko nr 3 dotyczące 

wyjaśnienia tej kwestii. Zgodnie z zapisami stanowiska pakiet turystyczny tworzą minimum 

dwa podmioty, powinien on obejmować produkty z obszaru LGR minimum trzy, partnerstwo 

powinno być udokumentowane oraz zawierać powinien zasady sprzedaży i udostępniania 

usług turystycznych.   

W ramach konkursów ogłaszanych z PROW dotyczących rozwoju przedsiębiorczości 

na 187 projektów, które zostały złożone do tego programu, aż 147 z nich dotyczyło rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym podjęcia działalności gospodarczej - 74 wnioski, rozwoju 

działalności gospodarczej - 61 wniosków, tworzenia tzw. pakietów turystycznych - 7 oraz 

kooperacji - 5 wniosków.    

W ramach konkursów ogłaszanych z PO RYBY dotyczących rozwoju 

przedsiębiorczości na 186 projektów, które zostały złożone do tego programu, aż 116 z nich 

dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości, w tym: podjęcia działalności gospodarczej - 5, rozwoju 

działalności gospodarczej - 62, tworzenia pakietów turystycznych - 35 oraz działań 

związanych z modernizacją dotyczącą poprawy efektywności energetycznej – 14, co 

zilustrowano na wykresie.    

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wskaźniki związane z rozwojem przedsiębiorczości w ramach PO RYBY 

zostały zrealizowane na poziomie 100%, natomiast w ramach PROW ogłoszony został 

kolejny nabór w grudniu 2022 roku, w którym zaplanowano realizację jeszcze minimum 25. 

wskaźników (22. premie na podjęcie działalności gospodarczej oraz 3. projekty z zakresu 

rozwoju działalności gospodarczej).  

W pierwotnej wersji LSR zaplanowano realizację wskaźnika związanego  

z utworzeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego. W związku z barkiem zainteresowania 

Wnioskodawców aplikowaniem o środki na to przedsięwzięcie zdecydowano o rezygnacji  

z tego wskaźnika, a środki w wysokości 500 000,00 zł przesunięto na operacje związane  

z rozwojem działalności gospodarczej. 

Diagnoza przeprowadzona w 2015 r. zakładała, że ze względu na specyfikę obszaru - 

duża atrakcyjność ze względu na zasoby przyrodnicze i kulturowe, wsparcie powinno być 

dedykowane w głównej mierze przedsięwzięciom związanym z rozwojem turystyki. 

Uwzględniono to w kryteriach, które premiowały tego typu projekty w kryteriach wyboru 

operacji dot. PROW i PO RYBY (kryterium nr 9 ,,Wpływ na rozwój obszaru”).  

Mieszkańcy LGD w 77% odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy wdrożenie LSR 

przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorczości. Z której to grupy 82% uważa, że realizacja 

LSR znacząco przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości, 11% wskazało stopień średni, 

3% stopień mały, a tylko 4% jest zdania, że wdrożone projekty minimalnie przyczyniły się do 

wzrostu przedsiębiorczości. 

Mieszkańcy pytani o to, czy należy w kolejnej LSR uwzględnić wsparcie dla rozwoju 

przedsiębiorczości, są zgodni co do tego, że jest ono niezbędne. Pytani natomiast o to, jak 

powinno być ono ukierunkowane nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi. Część badanych 

wskazywała konieczność wsparcia kierowanego do mikroprzedsiębiorców (małych 

rodzinnych firm, często prowadzonych w oparciu o samozatrudnienie i współpracę członków 

rodziny), a także do większych podmiotów gospodarczych, które są w stanie stworzyć 

atrakcyjne miejsce pracy i przygotować ofertę pracy nie tylko sezonową.   

Respondenci wskazywali też branże, które powinny być wspierane w ramach 

programów pomocowych. Na pierwszym miejscu wymieniano szeroko rozumianą turystykę, 

a więc tworzenie bazy noclegowej, gastronomicznej, oferty rekreacyjnej (w tym porty z 

różnego typu jednostkami pływającymi, kręgielnie, place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, 

świetlice funkcjonujące nie tylko w roku szkolnym, ale również latem z ciekawą ofertą 

warsztatową dla dzieci). Na kolejnych miejscach znalazła się również takie wskazania, jak: 
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 działalność kulturalna – koncerty, imprezy, pikniki, festiwale muzyczne, taneczne itp.), 

 wędkarstwo/ rybactwo, 

 rękodzielnictwo, 

 budownictwo/ stolarstwo. 

Potwierdzenie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR przynoszą też statystyki 

publiczne. We wszystkich gminach wzrosła liczba funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych (MŚP) przypadająca na 10 tys. mieszkańców. Gminy o największym 

potencjale gospodarczym mierzonym liczbą podmiotów gospodarczych to Giżycko, Ryn  

i Kruklanki. Najszybciej rozwijały się jednak gminy Giżycko, Miłki i Kruklanki. Szybki 

wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich niewątpliwie należy powiązać  

z działalnością LGD, realizacją LSR oraz rozwojem turystyki na terenie badanych gmin.  

Należy zauważyć, że trudna sytuacja społeczno-gospodarcza związana z okresem pandemii  

i okresem post-pandemicznym nie wpłynęła negatywnie na ten trend wzrostowy i nie 

zahamowała korzystnej tendencji wzrostowej. 

Poniżej w tabeli przedstawiono zmiany liczby podmiotów MŚP na 10 tys. mieszkańców w 

kolejnych latach, na terenie analizowanych gmin. 
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Srokowo 454 441 472 476 522 587 630 

Budry 443 429 431 471 543 578 598 

Pozezdrze 616 641 609 636 649 762 825 

Węgorzewo 806 809 821 853 883 951 973 

Giżycko 937 943 972 1 031 1 086 1 139 1 209 

Miłki 600 603 601 623 688 780 831 

Kruklanki 851 839 829 838 877 954 976 

Wydminy 662 645 671 723 759 813 845 

Ryn 797 812 819 860 868 921 996 

 
Źródło: BDL Główny Urząd Statystyczny 
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3.4 Ocena wpływu realizowanej LSR na turystykę i dziedzictwo 
kulturowe obszaru   

 

W związku z tym, iż gminy obszaru działania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

cechuje duża jednorodność i spójność pod względem uwarunkowań przyrodniczych  

i kulturowych, sprzyjających tworzeniu wspólnej oferty turystycznej, turystyka i ochrona 

dziedzictwa kulturowego zostały wsparte w większości projektów dofinansowanych ze 

środków LSR.  

Dodatkowe punkty dla beneficjentów za działania mające na celu ochronę środowiska 

oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wykazanie wpływu na rozwój obszaru oraz 

wykorzystywanie i propagowanie lokalnych zasobów przyczyniły się do realizacji projektów 

z poszanowaniem wymagań środowiska przyrodniczego oraz tworzenia zintegrowanych 

pakietów turystycznych opartych o różnorodną ofertę.  

     W ramach LSR stworzona została Koncepcja jednorodnego systemu znakowania szlaków  

i obiektów turystycznych obszaru działania LGR wraz z propozycją ścieżki budowania 

rozpoznawalnej marki – brandu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”, promującej zasoby subregionu w odniesieniu do sektora rybackiego.  

Koncepcja uwzględnia promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i  akwakultury na obszarze wdrażania LSR. Jest to przestrzeń o wybitnych 

walorach turystycznych, na którą składają się różnorodność krajobrazowa, walory kulturowe  

i unikatowe walory specjalistyczne dotyczące gospodarki rybackiej. W związku z tym, iż 

projekt finansowany był z PO RYBY skupiono się na zasobach rybackich, ale w ramach 

prowadzonych prac inwentaryzacyjnych obiektów i szlaków atrakcyjnych turystycznie, 

zebrano też materiały dotyczące obiektów spoza sektora rybackiego.  

Tabela. Zbiorcze zestawienie szlaków i obiektów turystycznych na terenie gmin członkowskich LGR 
„Wielkie Jeziora Mazurskie” (Koncepcja) 

Gmina Obiekty 
historyczne 

Obiekty 
przyrodnicze 

Obiekty sakralne 
i  nekropolie 

Rekreacja i 
wypoczynek 

Stare młyny, 
wiatraki i kuźnie 

Zabytki 
techniki 

Budry 2 2 3 10 1 1 

Giżycko 3 1 1 71 2 x 

Kruklanki x 3 x 7 x 1 

Miłki 4 2 3 9 x 1 
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Pozezdrze 7 5 19 22 x 4 

Ryn 4 1 1 20 1 1 

Srokowo 2 4 x 3 x 1 

Węgorzewo 2 3 1 14 x 2 

Wydminy 14 8 6 35 1 2 

 

Na uwagę zasługuje Questingowy projekt współpracy, w ramach którego w każdej 

członkowskiej gminie wytyczono ścieżkę questingową. Powstały questy piesze, rowerowe  

i pierwszy w Europie quest wodny na jeziorze Święcajty, realizowany w oparciu  

o houseboata. Jest to nowy produkt turystyczny oparty o zasoby kulturowe i przyrodnicze 

obszaru. LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” jest w trakcie realizacji drugiego projektu 

współpracy związanego z turystyką, w ramach którego powstanie produkt turystyczny tj. 

spływ kajakowy pn. ,,Łączy nas Sapina” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dwa budynki  

o pow. 40 m
2
 do obsługi plaży, kąpieliska i przystani, wyposażone w kajaki, samochód  

i przyczepką do przewożenia kajaków).  

Rozwój turystyki wymaga inwestycji w infrastrukturę turystyczną, obejmującą 

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

gościnne i kwatery agroturystyczne, a także bazę gastronomiczną, biura obsługi i informacji 

turystycznej, szlaki turystyczne, kolejki, mola, pomosty, przystanie, wypożyczalnie sprzętu 

wodnego i sportowego, boiska i obiekty sportowe, urządzone kąpieliska, place zabaw dla 

dzieci, siłownie zewnętrzne. 

Spośród 421 projektów złożonych w ramach naborów ogłaszanych przez LGR 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, ponad 80%  dotyczy rozwoju turystyki.  

Na wsparcie turystyki w LSR przewidziano przedsięwzięcia związane  

z dofinansowaniem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zarówno komercyjnej, jak 

niekomercyjnej. Projekty z tego zakresu były realizowane przez wszystkie sektory (publiczny, 

gospodarczy i społeczny). W każdej gminie powstały obiekty wzmacniające potencjał 

turystyczny obszaru. 

Atrakcyjne pod względem turystycznym obiekty dofinansowane w ramach wdrożenia 

LSR to m.in.:  

 Park Zabawek zdalnie sterowanych (gmina Wydminy), 

 Mazurska Szkoła Żeglarstwa i Wędkarstwa (gmina Węgorzewo), 
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 Izba Rybacka w Marcinowej Woli (gmina Miłki), 

 Doposażenie kompleksu rekreacyjno – sportowego nad jeziorem Rydzówka (gmina 

Srokowo), 

 Skate park w miejscowości Bystry (gmina Giżycko), 

 Zagospodarowanie plaży w miejscowości Jakunówko i Pozezdrze (gmina Pozezdrze), 

 Izba Rybacka w Rynie, 

 Budowa sceny w Kruklankach, 

 Place zabaw w gminie Budry. 

 

Obiekty wskazane wyżej związane z infrastrukturą rekreacyjno - turystyczną wiążą się 

również z dziedzictwem kulturowym, które jest w dużej mierze składową potencjału 

turystycznego. Wśród projektów dofinansowanych w ramach wdrażania LSR znalazło się 

wiele szkoleń, warsztatów, koncertów promujących walory kulturalne i przyrodnicze. Były to 

projekty zarówno finansowane ze środków konkursowych (PROW i PO RYBY) jak  

i projektów grantowych.  

LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” corocznie (z wyjątkiem okresu pandemicznego) 

organizowała imprezę MAZURSKIE SPOTKANIA Z WODĄ, RYBĄ i TRADYCJĄ. To 

sztandarowe wydarzenie związane z realizacją Planu Komunikacji LSR, które promuje 

obszar, lokalne produkty, kulinaria, zespoły itp. 

 

3.5 Ocena realizowanych operacji pod kątem realizacji potrzeb grup 
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR   

 

Zgodnie z zapisami LSR do grup defaworyzowanych należą: kobiety, osoby w wieku 

do 25. roku życia, osoby w wieku powyżej 50. lat, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby 

niepełnosprawne.  

Liczne grupy defaworyzowane to jedno ze źródeł marginalizacji na obszarze 9. gmin 

członkowskich LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Na etapie wdrażania LSR pojawiła się wątpliwość, co oznacza pojęcie „długotrwale 

bezrobotne” i uzasadnienie tego terminu znalazło się w stanowisku Zarządu LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie”. Doprecyzowano zapis wskazując, iż osoba długotrwale bezrobotna to 

osoba, która w ciągu ostatnich 24. miesięcy pozostawała bez pracy przez minimum 12. 

miesięcy. 
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Znacząca ilość projektów realizowała wskaźniki związane z grupami 

defaworyzowanymi.  

Z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało aż 17 kobiet – 

przedstawicielek jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR. 

Dodatkowo, wsparcie dla grup defaworyzowanych znalazło odzwierciedlenie  

w Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru do PROW, PO RYBY czy projektów 

grantowych. Premiowane były operacje, które tworzyły dodatkowe miejsca pracy w ilości 

większej niż obowiązkowe minimum, w tym dla osób z grup defaworyzowanych (PROW) 

czy przyczyniały się do ochrony dziedzictwa kulturowego i dobrostanu społecznego  

z zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych (PROW/ PO RYBY) czy projekt 

przewidywał współpracę przy realizacji grantu wolontariuszy i sektor gospodarczy  

i partnerów społecznych, w tym z grup defaworyzowanych (projekty grantowe). Do 

składanych projektów wnioskodawcy przedstawiali deklaracje współpracy, umowy, listy 

intencyjne czy inne dokumenty potwierdzające nawiązanie współpracy z osobami 

znajdującymi się w grupie defaworyzowanej, które znacząco wypływały na realizowaną 

operację. Zdarzały się projekty, które zakładały udoskonalenie oferowanych usług  

w odniesieniu do określonej grupy defaworyzowanej np. dostosowanie łodzi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, stworzenie pływającej platformy przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych, organizacja warsztatów dla kobiet / seniorów, czy organizacja półkolonii 

dla osób poniżej 25 roku życia.  

W ramach projektów grantowych oraz projektów realizowanych w ramach wdrażania 

PROW i PO RYBY osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki dedykowane grupom 

defworyzowanym. 

  Z badań ankietowych wynika, iż w przyszłej perspektywie LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” powinno kontynuować wsparcie określonych grup defaworyzowancyh.  

3.6. Ocena wpływu realizowanej LSR na innowacyjność  
 

Definicja innowacyjności została wypracowana podczas konsultacji z Grupą Roboczą 

ds. LSR podczas jej tworzenia. Przez innowacyjne należy rozumieć prace związane  

z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży 

nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na 

rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu 

dystrybucji. Wyróżniono następujące rodzaje innowacji:  



 
 

St
ro

n
a3

5
 

- procesowa – zorientowana na zmianę metod wytwarzania/ wykonania/ organizacji; 

- produktowa – to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu/ 

produktu/ usługi już wytwarzanego; 

- organizacyjna – odnosząca się do wdrażania nowych metod w organizacji firmy, w jej 

relacjach wewnętrznych i zewnętrznych; 

– marketingowa – związana z nowymi technikami marketingowymi dotyczącymi produktu, 

usługi, promocji czy strategii.  

Spełnienie kryterium innowacyjności weryfikowane było przez członków Rady na 

podstawie wniosku, przedstawionej argumentacji Wnioskodawcy, własnej wiedzy oraz 

znajomości obszaru objętego LSR. Kryterium innowacyjności jest to jedno z kryterium 

wyboru wniosków składanych zarówno do konkursów ogłaszanych z PROW, PO RYBY czy 

projektów grantowych. W kryterium tym można otrzymać 10 punktów pod warunkiem 

uznania, że operacja ma charakter innowacyjny, w przeciwnym wypadku otrzymuje  

0 punktów. Z uwagi na trudności w ocenie czy dany projekt/ pomysł jest innowacyjny przez 

członków Rady w 2018 roku doprecyzowano zapis w tym kryterium zawężając odniesienie 

innowacyjności do poziomu minimum gminy.  

Wśród przykładów innowacyjnych projektów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w ramach konkursów można wymienić: powstanie Mazurskiej szkoły 

żeglarstwa i wędkarstwa, powstanie Centrum Animacji Społecznej, powstanie ogrodu OZE 

oraz powstanie unikalnego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych w odniesieniu 

do sektora rybackiego. A innowacyjne projekty grantowe, które zyskały aprobatę Rady to np. 

mobilna pracownia komputerowa, warsztaty pieczenia tradycyjnego mazurskiego sękacza, 

organizacja przejazdów tematycznych końmi i wozami czy powstawanie hot spota  

w miejscowości Pozezdrze. Na uwagę zasługują również innowacyjne projekty związane  

z podejmowaniem działalności gospodarczej np. pogotowanie budowalne, pracownia 

dekoratorska, portal pośrednictwa lokalnych produktów i usług, salon fryzjersko – barberski 

czy gabinet terapeutyczny stosujący metodę Swietłany Masgutowej. Do projektów 

innowacyjnych realizowanych przez podmioty publiczne można zaliczyć: powstanie skate 

parków w miejscowości Kruklanki i Wydminy, powstanie izb rybackich w miejscowości 

Marcinowa Wola (gmina Miłki) oraz miejscowość Perły (gmina Węgorzewo), powstanie 

punktu informacji turystycznej w miejscowości Ryn, czy stworzenie szkoły żeglarstwa przez 

Gminę Srokowo  na jeziorze Rydzówka. 
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W kolejnym okresie programowania kryterium wymaga doprecyzowania  

i uszczegółowienia, gdyż mimo stanowiska Zarządu dotyczącego tej kwestii, podczas oceny 

projektów Członkowie Rady mieli dużo wątpliwości w tym zakresie.   

 

3.7 Ocena jakości i przydatności projektów współpracy  
 

W LSR zaplanowano realizację projektów współpracy zarówno ze środków PROW na 

lata 2014 – 2020 jak i środków PO RYBY na lata 2014 – 2020.  Początkowo w Lokalnej 

Strategii Rozwoju zaplanowano z PROW na realizację projektów współpracy 2% kwoty 

przewidzianej na realizację LSR czyli 133 000,00 zł. Przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie  projektu w ramach PROW zawnioskowano o zwiększenie tej kwoty do 

5%. Wniosek został zaakceptowany i na realizację ostatecznie otrzymano 332 500,00 zł.  

Natomiast projekty współpracy ze środków PO RYBY zaplanowano na poziomie 5%  

w wysokości 440 000,00 zł.   

W ramach PROW na lata 2014 - 2020 zrealizowano jeden krajowy projekt pn. 

„Questingowy projekt współpracy”. Projekt zrealizowany został w okresie 25.06.2019r. – 

30.07.2020r. a uczestniczyło w nim trzech partnerów: LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, 

LGD Krzemienny Krąg oraz LGD Łączy nas Kanał Elbląski. Partnerem wiodącym był LGD 

Krzemienny Krąg. Kwota całego projektu wyniosła: 396 250,00 zł, po stronie LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie”: 331 250,00 zł, LGD Krzemienny Krąg – 15 000,00 zł oraz LGD Łączy 

Nas Kanał Elbląski – 50 000,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia praktyczne 

dot. tworzenia questów, powstało 9 ścieżek questingowych (na terenie każdej gminy należącej 

do LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”), zorganizowano dwie wizyty studyjne (do Bałtowa  

w terminie 28-30.06.2019r. oraz do Elbląga w terminie 06-07.09.2019r.) i dwie konferencje 

(inaugurująca i podsumowująca) oraz zakupiono hausebota (w gminie Węgorzewo powstał 

pierwszy na świecie quest wodny, który można realizować wykorzystując zakupiony  

w ramach projektu wodny środek transportu). Projekt został zrealizowany w ramach  celu 

ogólnego nr 2 ,,Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc 

pracy”, celu szczegółowego 2.1 ,,Poprawa stanu lokalnej przedsiębiorczości” oraz 

przedsięwzięcia 2.1.4 ,,Promowanie lokalnych produktów i usług”.  
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W ramach PO RYBY na lata 2014 - 2020 w LSR planowano realizację 

międzynarodowego projektu współpracy pn. „Potencjał rybołówstwa i wędkarstwa - 

tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR” w 2021r. Projekt zakładał 

powstanie filmu promującego oraz realizację dwóch wizyt studyjnych (na Litwę i Łotwę dla 

15 osób oraz wizytę studyjną do Grecji dla 25 osób). Projekt nie został zrealizowany ze 

względów związanych z pandemią COVID-19 i trudnościami związanymi z 

przemieszczaniem się między państwami. Środki, które były przeznaczone na realizację tego 

projektu zostały zaangażowane w projekt pn. ,,Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego 

poprzez budowę dwóch budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani”. Partnerami 

projektu jest 12 rybackich Lokalnych Grup Działania, które podejmują działania mające na 

celu rozwój Północnego Szlaku Rybackiego. W ramach rozwoju Mazurskiego Szlaku 

Rybackiego LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” planuje stworzenie produktu turystycznego w 

postaci spływu kajakowego „Łączy nas Sapina” poprzez budowę dwóch wypożyczalni – 

budynków do obsługi plaży, kąpieliska i przystani na terenie gminy Pozezdrze i gminy 

Kruklanki, zakup samochodu, kajaków i przyczepki do ich przewozu. Całkowity budżet 

projektu: 7 418 730,17 zł. po stronie LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 622 042,80 zł 

(dofinansowanie 435 000,00 zł). Umowę na realizację projektu podpisano w 2022 roku. 

Początkowo planowano zakończyć jego realizację w grudniu 2022 roku, ale ze względu na 

trudności związane z wyłonieniem wykonawcy inwestycji budowlanej termin zakończenia 

projektu przesunięto na czerwiec 2023 roku. Projekt zaplanowano do realizacji w ramach celu 

ogólnego nr 2 ,,Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc 

pracy”, celu szczegółowego 2.1 ,,Poprawa stanu lokalnej przedsiębiorczości” oraz 

przedsięwzięcia 2.1.4 ,,Promowanie lokalnych produktów i usług”. 

Dodatkowo zaplanowano ze środków PO RYBY realizację projektu pn. „Dobre 

praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie 

LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej”. W ramach projektu 

zaplanowano wizytę studyjną na obszarze LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz organizację 

konferencji pn. „Zarządzanie zasobami wód śródlądowych”. Całkowity budżet projektu 

70 250,00 zł, z czego wkład LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wynosi 5 250,00 zł 

(dofinansowanie 5 000,00 zł). Projekt zrealizowano w 2022 roku w ramach celu ogólnego nr 

2 ,,Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy”, celu 

szczegółowego nr 2.3 ,,Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu” 
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oraz przedsięwzięcia 2.3.2 ,,Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych 

praktyk związanych z wykorzystanie zasobów naturalnych”.  

 

Nie ulega wątpliwości, że projekty współpracy idealne wpisywały się w cele jakie 

zostały określone w LSR. Stanowiły też dobrą formę kooperacji LGD i wpływały na rozwój 

umiejętności współdziałania w realizowaniu istotnych dla społeczności lokalnych celów. 

Dodatkowo w ramach projektów powstały niezwykle cenne i innowacyjne produkty 

turystyczne: quest wodny czy spływ kajakowy ,,Łączy nas Sapina”. Wydaje się niezbędne, 

aby w przyszłości w dalszym ciągu zwracać uwagę na ten aspekt działalności LGD, a także 

starać się dobierać do realizowania projektów solidnych i sprawdzonych partnerów. 

 

 

3.8 Ocena i funkcjonowania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

3.8.1 Struktura i zmiany członkostwa LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” zostało 

zarejestrowane 02.12.20209r. a zawiązało je  23 członków założycieli. W momencie 

przystępowania do realizacji LSR w skład członków LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

wchodziło 11 jednostek samorządu terytorialnego, trzy inne podmioty sektora publicznego 

(poza j.st.), 19 podmiotów gospodarczych (sektor MŚP), 9 organizacji pozarządowych oraz 

55 osób fizycznych (stan na grudzień 2015 roku). W tabeli przedstawiono strukturę i zmiany 

członkostwa na przestrzeni lata 2015 – 2022.  

 

Stan na dzień 

Reprezentanci sektora 
Liczba 

członków 

społecznego gospodarczego publicznego ogółem 

31.12.2015 64 19 14 97 

31.12.2016 48 17 13 78 

31.12.2017 50 21 13 84 

31.12.2018 50 21 13 84 
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30.06.2019 51 21 13 85 

31.12.2020 43 19 13 75 

31.12.2021 39 18 13 70 

31.12.2022 32 22 13 67 

 

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

Aktualnie, tj. wg stanu na koniec grudnia 2022 r. LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

liczy 73. członków. Najliczniejszą grupę stanowią reprezentanci sektora społecznego – do tej 

grupy zaliczono organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (65,98 %). Sektor gospodarczy 

(MŚP w tym rybaccy użytkownicy wód) stanowią 19,59 % ogólnej liczy członków, natomiast 

sektor publiczny stanowi 14,43%.  

Wykres: Struktura członkostwa wg stanu na 31.12.2022 r. 

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

 

Wyrazem aktywności członków jest korzystanie z oferty LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie”. Spośród 97. członków LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” po środki sięgnęły 24. 

Podmioty, w tym 10 podmiotów sektora publicznego, 7 podmiotów sektora gospodarczego i 7 

społecznego. Zwarto zaznaczyć, że niemal 1/3 członów skorzystała z dofinansowania z 

obydwu programów wdrażanych w ramach LSR tj. PROW i PO RYBY. Ponad 41 % 

Beneficjentów stanowili przedstawiciele sektora publicznego,  a najczęściej uzyskiwana 

wysokość wsparcia kształtowała się w przedziale 101 – 200 tys. zł Duża aktywność sektora 

publicznego w pozyskiwaniu dofinansowania wynika zazwyczaj z doświadczenia urzędników  

1. publiczny

2. społeczny

3. gospodarczy
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w przygotowywaniu aplikacji oraz z faktu, iż samorządom łatwiej zapewnić wkład własny lub 

prefinansowanie inwestycji niż przedsiębiorcom, czy organizacjom pozarządowym. 

Aplikowanie o dofinansowanie przez sektor publiczny było mało korzystane dla dostępności 

środków w ramach wdrażania LSR. Zgodnie z zasadami programu PROW na lata 2014 – 

2020 wkład krajowy na poziomie programu był pokrywany ze środków jednostek sektora 

finansów publicznych. Maksymalna kwota pomocy w przypadku tych podmiotów wynosiła 

63,63% kosztów kwalifikowalnych, a pulę dostępnych środków w ramach LSR pomniejszano 

o 100% kosztów kwalifikowalnych.  

Większość  ankietowanych członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali dofinansowanie  

w ramach PROW 2014-2020 czy PO RYBY 2014-2020 skorzystało także z działań 

doradczych prowadzonych przez pracowników biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Najatrakcyjniejsze okazały się konsultacje i bezpośrednie doradztwo w biurze, w których 

wzięło udział 65 % Beneficjentów. Ponad poła ankietowanych skorzystała z więcej niż jednej 

formy wsparcia doradczo – szkoleniowego. W badaniu zapytano także o to, czy członkowie 

angażują się w działalność LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Odpowiedzi twierdzącej 

udzieliło 2/3 ankietowanych. 

 

3.8.2  Aktywność Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

Zgodnie ze Statutem Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” władzę 

w Stowarzyszeniu sprawują następujące organy: 

 Walne Zebranie Członków pełniące funkcję władzy uchwałodawczej; 

 Zarząd – organ sprawujący władzę wykonawczą, odpowiedzialny za bieżące 

funkcjonowanie stowarzyszenia i jego reprezentację na zewnątrz; 

 3-osobowa Komisja Rewizyjna sprawująca kontrolę nad prawidłowością 

funkcjonowania Stowarzyszenia. 

W skład Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” wchodzą  

4 osoby: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz. Jako organ wykonawczy Stowarzyszenia 

Zarząd jest odpowiedzialny za jego bieżącą działalność, w tym wdrażanie LSR, a także 

reprezentowanie LGR na zewnątrz. Jak wynika z rocznych sprawozdań merytorycznych  

z działalności Stowarzyszenia przygotowywanych przez Zarząd jego członkowie corocznie 

uczestniczą w wielu, nie tylko regionalnych i lokalnych imprezach, ale także zagranicznych 
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wizytach studyjnych promując LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Są także aktywnymi 

uczestnikami konferencji i spotkań regionalnych, krajowych i międzynarodowych 

dotyczących wdrażania PROW i PO RYBY 2014-2020 oraz szkoleń i warsztatów mających 

na celu usprawnienie funkcjonowania organów Stowarzyszenia w związku z wdrażaniem 

LSR. Ponadto, wspólnie z pracownikami biura organizują i realizują konferencje, spotkania 

informacyjne, szkolenia, wizyty studyjne, czy imprezy aktywizujące społeczność lokalną 

wśród których na uwagę zasługuje coroczne przedsięwzięcie ,,Mazurskie Spotkania z wodą, 

rybą i tradycją”. Impreza ta stała się sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez LGR 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na terenie różnych gmin członkowskich.  

Członkowie Zarządu tworzą także zespoły tematyczne odpowiedzialne za nadzór nad 

realizacją poszczególnych celów ogólnych wskazanych w  LSR. W skład każdego z zespołów 

wchodzi dwóch członków Zarządu, którzy koordynują i oceniają prace mające na celu 

osiągnięcie założeń programowych, a następnie sporządzają roczny raport  

z realizacji zadań w ramach wdrażania cel, który przedstawiają Zarządowi. Ocena 

dokonywana przez Zespół dotyczy m.in. przeprowadzanych naborów pod względem 

osiąganych wskaźników oraz działań prowadzonych przez Stowarzyszenie, w tym biuro LGR 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, których celem jest realizacja LSR. Takie rozwiązanie 

umożliwia bieżący monitoring postępów wdrażania danego celu głównego, a co za tym idzie 

także LSR, pozwalając na jednoczesne szybkie reagowanie na ewentualnie pojawiające się 

problemy czy zagrożenia. Szczegółowe analizy prowadzone przez Zespoły są podstawą do 

formułowania rekomendacji, czy nawet aktualizacji LSR mających na celu usprawnienie jej 

wdrażania. 

 

Tabela 4. Aktywność Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019  2020 
 

2021 
 

 

2022 
 

RAZEM 

Liczba posiedzeń 

Zarządu 
11 14 14 14 13 

 

13 
 

14 
 

93 

Liczba podjętych 

uchwał 
11 14 12 5 10 

 

10 
 

8 70 

Liczba oficjalnych 

stanowisk dot. 

wdrażania LSR 

2 4 0 0 0 
 

0 

 

0 

 

6 

Źródło: LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

W okresie objętym ewaluacją w latach 2016 - 2022 Zarząd odbył łącznie 93 

posiedzeń, spotykając się minimum raz w miesiącu. W tym czasie podjęto 70 uchwał  
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i wydano 6 oficjalnych stanowisk Zarządu dot. wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie 

kryteriów wyboru operacji i prawidłowego oznakowania projektów realizowanych w ramach 

konkursów ogłaszanych przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Od 2016 roku corocznie odbywała się kontrola zobowiązań LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” określonych w umowie ramowej dot. wdrażania LSR. W sześciu raportach 

pokontrolnych znajduje się zapis, iż w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Raport z czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2022 roku będzie 

dostępny na początku stycznia 2023 roku. Za przygotowanie Stowarzyszenia do poddania się 

kontroli, przygotowywanie wyjaśnień, czy wdrożenie ewentualnych zaleceń pokontrolnych 

odpowiada Zarząd.  

 Analiza aktywności Członków Zarządu, podejmowane innowacyjne inicjatywy oraz 

wyniki przeprowadzanych kontroli pozwalają pozytywnie ocenić działalność Zarządu LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

3.8.3 Komisja Rewizyjna 
 

Organem kontroli niezbędnym do funkcjonowania stowarzyszenia jest Komisja 

Rewizyjna. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków: Przewodniczącego i dwóch członków.   

W badanym okresie Komisja spotykała się corocznie przygotowując sprawozdanie, które było 

przedstawiane na WZC. Każdorazowo Komisja stwierdzała, iż gospodarowanie środkami 

finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Ponadto Komisja pozytywnie opiniowała pracę 

Zarządu Stowarzyszenia i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za każdy rok 

wdrażania LSR i funkcjonowania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.   

3.8.4 Struktura i aktywność Rady 
 

W LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” oprócz organów decyzyjnych takich jak Walne 

Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna funkcjonuje również Rada.  Rada jest to 

ciało opiniodawcze i decyzyjne w zakresie wdrażania i realizacji LSR. Do wyłącznej 

kompetencji Rady należy wybór operacji rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie  

z zasadą trójsektorowości oraz udziału sektora rybackiego (wdrażanie dwufunduszowej LSR), 

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

przez cały okres realizacji umowy ramowej odpowiedni skład Rady.  
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Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” ” składa 

się z 12 osób, reprezentujących trzy sektory, tj.: społeczny (2 osoby), mieszkaniec (2 osoby), 

gospodarczy (5 osób) i publiczny (3 osoby). Sektor rybacki w Radzie reprezentuje pięciu 

członków (kwalifikowanych jako sektor gospodarczy), co stanowi 41,66 % całego składu 

Rady. 

W okresie od 2015 roku (moment powołania) do grudnia 2022 roku Rada odbyła 

łącznie 68 posiedzeń podczas których weryfikowała złożone wnioski do konkursów w ramach 

PROW, PO RYBY oraz projektów grantowych. Dodatkowo podczas posiedzeń wyrażano 

opinie nt. zmiany umów zawartych między Beneficjentami a Samorządem Województwa.  

W każdym z zaplanowanych posiedzeń Rady uczestniczyło ponad 50% członków. 

Frekwencja na przestrzeni lat była bardzo wysoka i wyniosła ponad 83%. Najwięcej 

posiedzeń Rady odbyło się w 2019 roku.  W latach 2015-2022 Rada podjęła 601 uchwał 

podczas posiedzeń stacjonarnych oraz 46 uchwał drogą elektroniczną. Podjęcie uchwał drogą 

elektroniczną było możliwe od października 2017 roku, kiedy to zmianie uległ Regulamin 

Rady, który wprowadzał taką możliwość.  

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Planem szkoleń LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” dwa razy w roku organizowano szkolenie dla Rady, Zarządu i pracowników 

biura. Pierwsze szkolenie zorganizowano w II półroczu 2016 roku. W okresie 2016 – 2022 

łączenie zorganizowano i przeprowadzono 13 szkoleń. Przedmiotem szkoleń początkowo 

było zapoznanie z procedurami, zasadami programów, formularzami wniosków, a następnie 

tematy szkoleń dostosowywane były do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej.  

3.8.5  Działalność biura LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie od 2010r. miało siedzibę w Węgorzewie. W 2014 r. 

powstało dodatkowe Biuro w Wilkasach jako Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa  

w związku z realizacją projektu współpracy „Północny Szlak Rybacki”, którego częścią jest 

Mazurski Szlak Rybacki. 

W lutym 2021 roku siedziba stowarzyszenia została przeniesiona do miejscowości 

Ogonki (gmina Węgorzewo), gdzie powstało Centrum Animacji Społecznej. LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” ma użyczone 95 % budynku z użytkowym poddaszem. W budynku 

znajduje się na parterze sala konferencyjna, która pomieści 20 osób, a wykorzystywana jest na 

potrzeby posiedzeń Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, oraz spotkań 
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animacyjnych i aktywizacyjnych. Na poddaszu znajdują się cztery pokoje, z których trzema 

dysponuje LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. Pokoje wykorzystywane są przez etatowych 

pracowników biura oraz księgową (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie). W biurze 

LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” w Ogonkach pracę świadczą trzy osoby na podstawie 

umowy o pracę – dyrektor Biura, jednocześnie specjalista ds. PO RYBY, zastępca dyrektora, 

jednocześnie specjalista ds. PROW oraz specjalista ds. administracji i kadr. W Wilkasach  

w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa pracuje natomiast specjalista do spraw promocji  

i animacji. Pracownicy od 2015r. do 2021r. pracowali na pełnych etatach przy wdrażaniu 

dwufunduszowej LSR. Zmiany wymiarów czasu pracy pracowników nastąpiły w 2022 roku  

z uwagi na zaangażowanie pracowników do realizacji zadań spoza wdrażania LSR. 

Pracownicy Biura zajmują się obsługą posiedzeń WZC, Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 

dodatkowo realizują zadania związane z wdrażaniem LSR, aktywizacją i osiąganiem 

wskaźników wskazanych w Planie komunikacji. Współpraca przebiega profesjonalnie, bez 

zastrzeżeń członków organów stowarzyszenia. Liczba etatów pracowniczych oraz zakresy 

obowiązków są dostosowane do potrzeb funkcjonowania LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”  

i kształtowanie w oparciu o zasadę racjonalności i efektywności. Działania aktywizujące  

i animacyjne, doradztwo, szkolenia dla wnioskodawców i dla beneficjentów, organizacja 

naborów, komunikacja z mieszkańcami realizowane są również bez zarzutu. 90% 

ankietowanych członków Stowarzyszenia bardzo dobrze ocenia pracę biura w zakresie 

pomocy i obsługi wnioskodawców.  

Reasumując warunki lokalowe są bardzo dobre i zaspokajają potrzeby stowarzyszenia 

w znacznym zakresie. Jedynie Walne Zebrania Członków organizowane są poza siedzibą 

Stowarzyszenia, gdyż LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” liczy obecnie 67 członków (stan na 

31 grudnia  2022r.) – posiedzenie te odbywają się w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa 

w Wilkasach.  

3.8.6 Szkolenia pracowników i organów LGD  
 

Dla pracowników Biura, jak również dla członków Rady przewidziano w okresie 

realizacji LSR szkolenia (raz na pół roku) w celu podnoszenia ich wiedzy i kompetencji,  

a także szczegółowego zapoznania się z zapisami LSR dokumentów programowych oraz 

wynikającymi z nich obowiązkami oraz ze wszystkimi zmianami.  
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Szkolenia dla Rady prowadzili członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura, którzy 

wcześniej uczestniczyli w szkoleniach przeprowadzanych przez przedstawicieli Instytucji 

Pośredniczącej (Urzędu Marszałkowskiego) oraz Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w latach 2015 – 2020 Ministerstwa Rybołówstwa  

i Gospodarki Morskiej).  

Członkowie Zarządu i pracownicy Biura uczestniczyli w licznych szkoleniach 

podnoszących ich wiedzę i kompetencje oraz dostarczających ich nowych umiejętności 

przydatnych w pracach związanych z wdrażaniem LSR. Zgodnie z danymi z monitoringu 

przedstawiciele LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” wzięli udział w 232 szkoleniach oraz 112 

konferencjach w latach 2016 – 2022.  

3.8.7 Realizacja Planu Komunikacji  
 

Komunikowanie z lokalną społecznością stanowi bardzo istotny element działań 

podejmowanych przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. Skuteczna komunikacja powinna 

znajdować przełożenie w odniesieniu do liczby składanych wniosków o wysokiej jakości, 

które powinny znów zapewniać bezproblemowe osiąganie założonych wartości wskaźników. 

Głównym celem Planu Komunikacji, który został określony w LSR jest zapewnienie pełnej, 

aktualnej i przejrzystej informacji o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania 

dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu 

LSR. Dlatego też w LSR przewidziano następujące działania, które osiągnąć miały 

zaplanowany cel: 

1. Kampanie informacyjne prowadzone przy wykorzystaniu mediów, uwzględniające 

materiały drukowane. LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” przez cały okres posiada  

i aktualizuje stronę internetową www.mazurylgr.pl oraz prowadzi aktywny fanpage  

w mediach społecznościowych typu Facebook oraz przygotowuje i drukuje materiały dot. 

podejmowanych działań.  

2. Spotkania bezpośrednie prowadzone w formie szkoleń, indywidualnego doradztwa 

oraz prowadzenia punktów informacyjnych. LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” przez 

cały okres posiadało dwa punkty informacyjne początkowo było to biuro w Węgorzewie  

i Wilkasach, od 2021 roku siedziba biura została przeniesiona z Węgorzewa do Ogonek, 

natomiast drugi punkt pozostał niezmienny – w biurach prowadzone było nieodpłatne 

doradztwo; dodatkowo organizowano szkolenia dla potencjalnych Beneficjantów  

http://www.mazurylgr.pl/
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z PROW, PORYBY oraz projektów granowych w formie stacjonarnej oraz elektrycznej  

oraz szkolenia dot. rozliczania projektów dla Beneficjentów. 

3. Imprezy masowe obejmujące wszelkie działania promocyjno – aktywizujące 

organizowane przez LGD oraz udział LGD w lokalnych wydarzeniach. LGR 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało 5 imprez pn. ,,Mazurskie Spotkania w wodą, 

rybą i tradycją” w różnych gminach będących członkami LGD, dodatkowo uczestniczono 

ze stoiskiem informacyjno – promocyjnym podczas imprez organizowanych przez 

członkowskie samorządy i inne podmioty. 

4. Badania satysfakcji obejmujące wszelkie działania mające na celu uzyskanie 

informacji zwrotnej na temat działalności LGD i wdrażania Strategii, zwłaszcza 

ankiety, rozmowy i pozostałe formy kontaktów interpersonalnych LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” opracowało ankietę związaną z doradztwem świadczonym przez 

pracowników biura, ankieta była dostępna na stronie internetowej, rozdawana podczas 

spotkań indywidualnych oraz podczas szkoleń, dodatkowo podczas rozmów 

indywidualnych Zarząd Stowarzyszenia badań satysfakcję i pozyskiwał informację na 

temat działalności LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”.   

 

Efektywność prowadzonych działań potwierdzają dane znajdujące w poniższej tabeli: 

Lp. Działanie komunikacyjne – 

środek przekazu 

Wskaźnik realizacji Wartość 

wskaźnika 

docelowa  

(na 2023 r.) 

Wartość 

wskaźnika 

osiągnięta od roku 

2015 do roku 

2022. 

1. Kampania informacyjna    

1.1. Strona internetowa LGD  Ilość wejść na stronę 100 000 841123 

1.2. Portal społecznościowy 

LGD oraz strony gmin i 

powiatów 

Aktywny fanpage 1 1 

1.3. Ulotka / 

folder/publikacja 

Liczba ulotek folderów, 

publikacji 

5 000 sztuk 5057 

1.4. Plakat Liczba plakatów 9 sztuk 184 

1.5. Informacja w urzędach Liczba ogłoszeń 252 sztuki 184 

1.6. Artykuły w prasie,  Liczba zamieszczonych 

artykułów 

6 6 

1.7. Roll-up Liczba roll-upów 2 2 

2. Bezpośrednie spotkania    

2.1. Konferencje informacyjno - 

promocyjne 

Liczba konferencji 2 1 

2.2. Szkolenia dla potencjalnych 

beneficjentów 

Liczba szkoleń  28 29 

2.3. Punkty informacyjne –biuro 

LGD Węgorzewo i CEiPR 

Liczba punktów 

informacyjnych  

2 2 
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Wilkasy 

2.4. Informacja i doradztwo 

udzielane w biurach LGD 

Liczba udzielonych 

informacji/doradztw 

Informacja – 

600 

Doradztwo - 

120 

Informacja – 543  

Doradztwo – 887 

2.5. Udział w sesjach rad gmin i 

powiatów członkowskich (raz w 

roku) 

Liczba sesji, w których 

uczestniczono 

88 62 

 2.6. Walne Zebrania Członków Liczba członków LGD 

uczestniczących w WZC 

200 413 

3. Imprezy    

3.1. Imprezy własne LGD 

(działania promocyjno-

aktywizujące) 

 

Liczba imprez 6 5 

3.2. Imprezy / wydarzenia z 

udziałem LGD – organizowane 

przez Gminy oraz inne podmioty 

obszaru działania LGD 

Liczba imprez / wydarzeń 36   124 

4. Badanie satysfakcji    

4.1. Ankiety Liczba raportów 5 4 

 

Plan komunikacji był bardzo rozbudowany i szczegółowy. Odnotować należy też duże 

urozmaicenie metod. Warte podkreślenia jest to, że LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

zrealizowała zaplanowane działania w tym zakresie. Zdecydowanie najlepiej sprawdziły się 

informacje przekazywane przy pomocy mediów społecznościowych i artykułów na stronie 

internetowej. Sprawdziły się też spotkania informacyjne i organizowane szkolenia. Przed 

każdym naborem wysyłana była informacja do gmin, które są zobowiązane umieścić 

ogłoszenia w formie plakatów na sowich stronach internetowych i siedzibach. Dodatkowo raz 

w roku przedstawiciel LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” uczestniczył w sesjach rad 

gminnych i powiatowych w celu przekazania aktualnych informacji nt. organizowanych 

konkursów, stopnia wdrażania LSR i podejmowanych innych działań. Coraz większe 

zainteresowanie naborami na pewno potwierdza skuteczność prowadzonej komunikacji.  

Podczas prowadzonego badania mieszkańców obszaru LGR ,,Wielkie Jeziora 

Mazurskie” na temat czy komunikacja była skuteczna, przebadano 127 osób. 80% z nich 

stwierdziło, iż słyszało o Lokalnej Grupie Rybackiej ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” i tym 

osobom zadano kolejne pytanie: w jaki sposób dotarły do informacji o LGR. Ankietowani 

pozyskiwali informacje na temat działań podejmowanych przez LGR głównie za 

pośrednictwem strony internetowej. Na drugim miejscu znalazł się profil LGR na Facebooku, 

zaś na trzecim witryny internetowe gmin. Dopiero w dalszej kolejności wskazywano bardziej 

tradycyjne kanały komunikacji (tablice informacyjne i plakaty, publikacje w prasie, spotkania 
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informacyjne, stoiska LGR w trakcie imprez lokalnych, wydawnictwa lub materiały 

promocyjne). Warto zwrócić uwagę, że wszystkie wskazane w ankiecie sposoby 

przekazywania informacji zostały wybrane przez ankietowanych, co pokazuje, iż powinno się 

je uwzględniać w kolejnych działaniach LGR. Dzięki temu zwiększa się możliwość dotarcia 

do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych. 

Następnie zadano pytanie: Które kanały komunikacji powinna wykorzystywać LGR 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” by w najbardziej skuteczny sposób dotrzeć z informacjami  

o swojej działalności. Preferencje mieszkańców dotyczące kanałów komunikacji w dużej 

mierze pokrywają się z listą wykorzystywanych przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

sposobów przekazywania informacji. Według respondentów, najlepszym źródłem informacji 

o działalności stowarzyszenia jest jego strona internetowa, ale zwraca uwagę fakt, iż bardzo 

dużo głosów zebrały stoiska informacyjno – promocyjne LGR organizowane w trakcie imprez 

lokalnych. Generalnie wyniki badania ankietowego pokazują, iż preferencje mieszkańców 

dotyczące pozyskiwania informacji są bardzo zróżnicowane. Istotna jest komunikacja przy 

wykorzystaniu sieci internetowej, ale także kontakt bezpośredni (w szczególności dla osób 

starszych). Mimo niewielkiej liczby głosów, LGD powinna wykorzystywać również źródło 

komunikacji w postaci materiałów drukowanych.  

Jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania biura LGR jest doradztwo dla 

potencjalnych beneficjentów. Doradztwo było świadczone w biurze – doradztwo 

bezpośrednie, ale też telefonicznie czy mailowe. W latach 2016 – 2022 udzielono 1 442 usług 

doradczych. Największe zainteresowanie było przed naborami. Korzystały z niego przede 

wszystkim osoby fizyczne, osoby prawne jaki i organizacje pozarządowe, które planowały 

złożyć wniosek o dofinansowanie. Doradztwo było jak najbardziej potrzebne, w tym przede 

wszystkim sprawdziło się to prowadzone „twarzą w twarz”. Pracownicy biura podkreślają, że 

widać pozytywną różnicę we wnioskach przygotowywanych przy wsparciu biura. 

Beneficjenci nierzadko bywają bardzo wdzięczni za udzieloną pomoc, gdyż pozwoliło to 

uniknąć im błędów i spełnić oczekiwania postawione w LSR dla potencjalnych 

Beneficjentów.  

Wnioskodawcy korzystali z usług doradczych prowadzonych przez LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” na każdym etapie pracy z wnioskiem, czyli od konsultacji pomysłu i jego 

przygotowania poprzez realizację i rozliczenie. Prawie 85% badanych Beneficjentów 
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korzystało ze wsparcia na każdym etapie, również po realizacji operacji np. pomoc  

w wypełnianiu ankiet monitorujących.  

Osoby korzystające z doradztwa są bardzo z niego zadowolone. Dowodem tego jest 

fakt, iż zdecydowana większość spośród respondentów wskazała, iż osoba jego udzielająca 

była przygotowana merytorycznie i przekazywała informację w sposób jasny i klarowny. 

Dodatkowo respondenci wysoko ocenili stopień zadowolenia z doradztwa.   

 

 

 

3.9 Ocena wdrożenia w aspekcie czasu, procedur, kryteriów  
i wskaźników 

 

Proces wdrażania LSR należy ocenić pozytywnie. Stopień realizacji wskaźników 

produktów i rezultatów LSR świadczy o tym, że procedury naboru, wyboru i realizacji 

projektów pozwoliły na ukierunkowanie Wnioskodawców na realizację projektów 

gwarantujących finansowe i rzeczowe wdrożenie LSR. W procesie wdrażania LSR ważną 

rolę odegrało doradztwo świadczone przez członków Zarządu i pracowników biura, które 

pomagało przełożyć trudny projektowy język  na słowa zrozumiałe dla Beneficjentów. 

Kryteria wyboru dobrze odgrywały swoją rolę i przyczyniały się do wyboru najlepszych 

projektów, które były spójne z celami LSR. Przedstawiciele LGR dołożyli starań by 

procedury i kryteria wyboru były możliwie najbardziej przyjazne dla beneficjentów  

i wnioskodawców. Stosowana przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” karta oceny operacji 

dotyczyła wszystkich sektorów mogących aplikować o środki. W odniesieniu do przyszłej 

perspektywy finansowej rekomenduje  się przygotowanie oddzielnych kart w zależności od 

zakresu realizowanych projektów oraz rodzaju Wnioskodawcy (sektor publiczny, społeczny  

i gospodarzy).  

Przez cały okres wdrażania LSR utrzymywało się duże zainteresowanie naborami.  

W związku ze stałym monitoringiem wdrażania LSR kilkukrotnie przesuwano środki na te 

działania/ przedsięwzięcia, na które zaobserwowano największe zapotrzebowanie. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w działaniach związanych z wdrażaniem LSR. Pierwotnie 

planowano zakończenie finansowego i rzeczowego wdrażania LSR w 2022 roku. Ze względu 
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na pandemię i wydłużenie okresu programowania 2014 – 2020 o dwa lata oraz dodatkowe 

środki otrzymane przez LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na wdrożenie w ramach PROW 

2014 – 2020, a także oszczędności z przeliczenia puli dostępnych środków z obu funduszy 

okres rzeczowej i finansowej realizacji LSR został przesunięty do 30 czerwca 2023 roku.  

Na pozytywną ocenę zasługuje działalność biura LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, 

co znajduje potwierdzenie między innymi w efektach działań podejmowanych w ramach 

aktywizacji lokalnej społeczności, realizacji planu komunikacji oraz wynikach badań 

ankietowych dotyczących świadczonego doradztwa. Pracownicy biura prowadzili monitoring 

realizacji LSR. System wskaźników został opracowany w sposób, który pozwala na zbieranie 

wystarczających danych o procesie realizacji LSR i jej rezultatach.  

3.10 Wartość dodana podejścia LEADER w okresie wdrażania LSR 

 

Działalność LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” wpływa na poprawę komunikacji  

i poziomu współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich sektorów związanych  

z wdrażaniem LSR oraz budowaniem powiązań. Większość projektów realizowanych  

w ramach PROW wykazywała związek z sektorem rolnym, a tych realizowanych z PO 

RYBY związek z sektorem rybackim (kryterium nr 7). Każda z kart oceny projektów 

przewidywała punkty za wykazanie związku projektu z jednym z wyżej wymieniowych 

sektorów. Bardzo dobrym przykładem sieciowania partnerów gospodarczych i społecznych są 

projekty dotyczące tworzenia zintegrowanych pakietów turystycznych, w ramach których 

powstawały atrakcyjne produkty turystyczne oparte na minimum trzech usługach 

turystycznych. 

Zidentyfikowany w LSR potencjał obszaru LGR: 

 nieskażona przyroda, zróżnicowany krajobraz kulturowy, różnorodność narodowa, 

cenne zasoby przyrodnicze i historyczne,  

 koncentracja potencjału kilku branż, w tym głównie turystycznej, rybackiej i rolniczej, 

 lokalizacja (przygraniczne położenie, obszar Zielonych Płuc Polski, położenie przy 

szlakach turystycznych krajowych i międzynarodowych), bliskość projektowanych 

tras A1 i via Baltica, 
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 rozpoznawalna marka Wielkich Jezior Mazurskich identyfikowana jako miejsce 

rekreacji i wypoczynku, 

 sprzyjające warunki do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowalnej, 

 rozwijająca się współpraca międzyregionalna i transgraniczna zrównoważonego 

rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie, 

 zewnętrzny popyt związany z turystyką kwalifikowaną (sporty wodne, ekoturystyka, 

kolarstwo, jazda konna, turystyka historyczna, wędkarstwo) oraz z turystyką 

rekreacyjno-wypoczynkową 

został wykorzystany w projektach realizowanych w ramach wdrażania LSR. Beneficjenci 

wykorzystując wskazany w LSR potencjał przyczynili się również do realizacji wskaźników, 

celów oraz wzmocnienia tego potencjału. Wykorzystanie potencjału przyczyniło się również 

do jego wzmocnienia poprzez szeroko rozumianą promocję wielu aspektów realizowanych 

operacji. 

Wśród projektów zasługujących na uwagę ze względu na spójność ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru oraz nakierowane na jego promocję to:  

 Jednolity system znakowania obiektów i tras turystycznych, który będzie mógł być 

rozszerzany i modyfikowany zgodnie z potrzebami wynikającymi z dynamicznej 

sytuacji społeczno – gospodarczej oraz potrzeb i oczekiwań odbiorców produktu; 

 Centrum Animacji Społecznej w Ogonkach z szeroką ofertą wsparcia dla podmiotów 

społecznych z obszaru działania LGR 

 Produkt turystyczny w postaci 9-ciu ścieżek guestingowych, który jest promowany  

w aplikacji oraz poprzez film promocyjny 

 Produkt turystyczny w postaci spływu kajakowego „Łączy nas Sapina”, który oparty 

jest o współpracę z dwoma członkowskimi gminami oraz 11 rybackimi LGD 

 Produkt turystyczny w postaci zintegrowanych pakietów turystycznych; 

 Interaktywne wystawy w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.  
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Siedem cech związanych z podejściem LEADER (podejście oddolne, oparte na 

obszarze, lokalne partnerstwo, zintegrowana strategia wielosektorowa, budowanie sieci, 

innowacyjność i współpraca) pozwoliło na wybór w ramach ogłaszanych konkursów operacji 

odpowiadających na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz innych beneficjentów 

końcowych (np. turystów, wędkarzy). Znajomość zasobów i potencjału obszaru, stały 

monitoring związany z realizacją wskaźników produktów, współpraca trzech sektorów na 

każdym etapie wdrażania LSR, usługi doradcze świadczone przez przedstawicieli Zarządu  

i pracowników biura zaowocowały wdrożeniem wielu projektów, które przyczyniły się 

przeciwdziałania zidentyfikowanych problemów wskazanych w LSR.  

Dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków PROW i PO RYBY 2014 – 

2020 udało się na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

 poprawić stan infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej; 

 poprawić stan wykorzystania OZE i oszczędzanie energii; 

 poprawić stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

 przedłużyć sezon turystyczny (nowe produkty związane głównie z pakietowaniem 

usług turystycznych); 

 poprawić poziom wykorzystania unikalnych zasobów obszaru; 

 poprawić stan potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji 

pozarządowych. 

 

4 Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 
 

LGR ,, Wielkie Jeziora Mazurskie” wdrożyło LSR na zadawalającym poziomie 

finansowym i rzeczowym, rekomendując do dofinansowania w ramach ogłaszanych naborów 

projekty pochodzące od przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, 

które wykorzystywały potencjał obszaru i przyczyniały się do jego promocji i rozwoju. 

Operacje realizowane w ramach wdrażania LSR wpisywały się w cele ogólne, szczegółowe  

i zapanowanie przedsięwzięcia w dokumencie, dodatkowo osiągając wskaźniki produktu  

i rezultatu. Ogłaszając nabory wniosków LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”  zakładało, że 



 
 

St
ro

n
a5

3
 

wnioskodawcy będą realizować wskaźnik produktu związany z przedsięwzięciem w ramach 

którego ogłoszono konkurs oraz powiązane z nim wskaźniki rezultatu. Niejednokrotnie 

wnioskodawcy wskazywali w opisie operacji, nie tylko wskaźniki związane  

z przedsięwzięciem, w ramach którego aplikowali o środki, ale również wskaźniki produktu  

i rezultatu przypisane do innych przedsięwzięć. LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

premiowało 30 punktami (co stanowiło ponad 16% maksymalnej liczby punktów) operacje 

realizujące więcej niż 4 wskaźniki LSR (kryterium nr 2 karty oceny operacji według 

kryteriów wyboru). Rekomenduje się, w kolejnej perspektywie premiowanie projektów, 

których zakres pozwala na realizację więcej niż jednego czy dwóch wskaźników.  

Stopień realizacji LSR w zakresie rzeczowym i finansowym celów i wskaźników jest 

bardzo wysoki. W przypadku większości wskaźników w momencie prowadzenia ewaluacji 

osiągnięto już stan docelowy. Poziom realizacji przedsięwzięć zbliża więc LGR ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” do osiągnięcia zamierzonych w LSR celów. 

Rekomenduje się, by LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” w dalszym ciągu wspierało 

rozwój przedsiębiorczości. Potwierdza to przede wszystkim duże zainteresowanie naborami 

na te przedsięwzięcia (podjęcie / rozwój działalności gospodarczej, pakietowanie usług 

turystycznych). Ze względu na położenie, potencjał kulturowy, przyrodniczy i historyczny 

obszaru powinna być kontynuowana tendencja premiowania operacji związanych  

z wykorzystywaniem i promowaniem lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa 

kulturowego.  

 Na dalsze wsparcie zasługuje również sektor społeczny, który wykazał się dużą 

aktywnością podczas naborów ogłaszanych w ramach LSR. Spośród wszystkich złożonych 

wniosków niemal 40% zostało przygotowanych przez przedstawicieli sektora społecznego 

(mieszkańcy, organizacje pozarządowe). Ustalając zasady wsparcia należy pamiętać  

o niewielkim kapitale finansowym małych, wiejskich organizacji. Prefinansowanie projektu 

zwiększa prawdopodobieństwo aplikowania i właściwej realizacji operacji przez 

przedstawicieli tego sektora.  

Projekty realizowane w ramach wdrażania LSR przewidywały działania skierowane 

do wszystkich grup defaworyzowanych określonych w LSR. W stosunku do jednej ze 

zdefiniowanych grup defaworyzowanych – osoby długotrwale  bezrobotne - rekomenduje się 

w przyszłym okresie programowania wsparcie wszystkich osób bezrobotnych.  

Współpraca pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania, której efektem jest m.in. projekt 

,,Północny Szlak Rybacki” powinna być kontynuowana. W ramach projektu powstał  

atrakcyjny produkt turystyczny, który otrzymał nagrodę w 2018 roku podczas obrad 
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Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego jako jedna z najlepszych praktyk w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych. Uznanie nie tylko na poziomie krajowym, ale 

również europejskim świadczy o tym, że szlak w przyszłej perspektywie powinien być 

rozwijany zarówno poprzez działania inwestycyjne (rozwój infrastruktury rekreacyjno – 

turystycznej)  jak i miękkie działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności 

(szkolenia, warsztaty, imprezy).  

Kompleksowa ocena efektów wdrażania LSR jest zadowalająca. 

 

 

 


