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1.0 CEL OGÓLNY - Zrównoważone wykorzystanie zasobów obszaru RLGD na rzecz rozwoju gospodarczego – zgodny z celami: Podnoszenie wartości 

produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury, Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i 

działalnością morską, Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i 

tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich 

1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Poprawa jakości funkcjonujących gospodarstwa rybackich 
1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego. Propagowanie innowacji na wszystkich 

etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
1.3 Rozwój przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców, w szczególności wzrost przedsiębiorczości ludzi młodych 
1.4 Infrastrukturalne i sprzętowe wsparcie różnicowania działalności gospodarstw rybackich 
1.5 Wspieranie racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi jezior i rzek 
2.0 CEL OGÓLNY - Wzrost aktywności społeczno – gospodarczej mieszkańców pojezierza dobiegniewskiego – zgodny z celami: Podnoszenie wartości 

produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury, Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich 

2.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Zrównoważenie rynku pracy, dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb zmieniającej się struktury gospodarczej 

obszaru i zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 
2.2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia oraz wzrost aktywności i 

współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych (sektor rybacki, handlowy i gastronomiczny) i 

samorządów 
2.3 Promocja i wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju obszaru pojezierza dobiegniewskiego 
3.0 CEL OGÓLNY - Rozwój turystki bazującej na zasobach przyrodniczych i kulturowych regionu – zgodny z celami: Wspieranie i wykorzystywanie atutów 

środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, Propagowanie dobrostanu społecznego i 

dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

3.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego w celu utrzymania jego atrakcyjności. 
3.2 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska, w tym środowiska wodnego oraz propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury 
3.3 Poprawa stanu technicznego atrakcji turystycznych i obiektów dziedzictwa kulturowego regionu 
 

Wskaźniki oddziaływania dla 

celu ogólnego 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy 

2014 rok 

Plan 

2022 rok 
Źródło danych/ sposób pomiaru 

W1.0 Dochody własne gmin z obszaru RLGD  mln zł 17,1 17,2 Dane statystyczne GUS 
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W2.0 Zmniejszenie udziału procentowego bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

na obszarze RLGD 

% 12,59 12,50 Dane statystyczne GUS 

W3.0 Liczba udzielonych noclegów Osoby  35500 38000 Dane statystyczne GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

Stan 

początkowy

2014 rok 

Plan 

 2022 rok 
Źródło danych/ sposób pomiaru 

w1.1 Liczba gospodarstw rybackich zmodernizowanych w okresie realizacji 

LSR 

Szt. 0 2 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w1.2 Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw Szt.  0 2 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w1.3 Liczba osób biorących udział w szkoleniach, zawodach, konkursach Osoby  0 50 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w1.4 Liczba przedsiębiorstw nie związanych z sektorem rybackim utworzonych 

w okresie LSR 

Szt. 0 2 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w1.5 Liczba osób korzystających z energooszczędnych technologii Osoby  0 3 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w2.1 Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych lub liczba 

rozwiniętych działalności gospodarczych   

Osoby  0 4 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w2.2 Liczba osób uczestniczących w imprezach  Osoby  0 400 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w2.3 Liczba osób korzystających z obiektów pełniących funkcje społeczno-

kulturalne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, 

Osoby  200 400 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w3.1 Ilość osób korzystających z obiektów wykorzystujących ekologiczne 

źródła zasilania 

Osoby  0 50 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 
w3.2 Wzrost natężenia ruchu turystycznego na szlakach turystycznych Osoby  150 300 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 

w3.3 Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów turystycznych Osoby  0 10 Sprawozdania końcowe z realizacji 

operacji 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Grupy 

docelowe 

Sposób 

realiza-

cji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość Źródło danych/ 

sposób 

pomiaru 

Początkowa 

2014 rok 

Końcowa 

2022 rok 
1.1.1 Budowa małej infrastruktury na terenie 

gospodarstw rybackich 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

Konkurs Liczba gospodarstw 

rybackich 

doposażonych w 

elementy małej 

Szt. 0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 
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rybacy infrastruktury Beneficjentów 

1.1.2 Podejmowanie lub rozwój działalności 

w zakresie tworzenia i rozwijania 

łańcucha dostaw produktów wraz z 

poprawą systemu sprzedaży 

bezpośredniej produktów rybactwa, w 

tym tworzenie nowych miejsc pracy 

lub utrzymanie już istniejących miejsc 

pracy 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

Konkurs Liczba zakupionych 

maszyn, urządzeń i 

pojazdów  

Szt. 

 

0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 

Beneficjentów 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy, w tym 

samozatrudnienie 

oraz utrzymanych 

miejsc pracy 

Szt. 0 4 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 

Beneficjentów 

1.2.1 Inwestycje związane z 

podejmowaniem lub rozwojem 

działalności gospodarczej poza 

sektorem rybackim o charakterze 

innowacyjnym, w tym wykorzystującej 

wodny potencjał obszaru rybackiego 

wraz tworzeniem nowych miejsc pracy 

lub utrzymaniem już istniejących 

miejsc pracy 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

 

 

Konkurs Liczba 

przedsiębiorstw, w 

których 

wprowadzono 

innowacyjne 

rozwiązania 

Szt.  0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 

Beneficjentów 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy, w tym 

samozatrudnienie 

oraz utrzymanych 

miejsc pracy 

Szt.  0 4 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 

Beneficjentów 

1.2.2 Rozwój usług na rzecz lokalnej 

społeczności, w tym zakup sprzętu 

niezbędnego do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

Konkurs Liczba zakupionych 

maszyn, urządzeń i 

pojazdów 

Szt. 0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

0składane przez 

Beneficjentów 

1.2.3 Budowa, rozbudowa lub remont baz 

noclegowych i gastronomicznych, w 

tym utworzenie nowych miejsc pracy 

lub utrzymanie już istniejących miejsc 

pracy 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

Konkurs Liczba 

wybudowanych, 

rozbudowanych lub 

remontowanych baz 

noclegowych i 

gastronomicznych 

Szt. 0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 

Beneficjentów 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy, w tym 

samozatrudnienie 

oraz utrzymanych 

miejsc pracy 

Szt. 0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

składane przez 

Beneficjentów 

1.3.1 Organizacja szkoleń i kursów Otwarty katalog Konkurs, Liczba godzin Godziny 0 30 Sprawozdania 
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podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

w tym wspieranie działań 

ułatwiających kształcenie się osób z 

sektora rybackiego 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

aktywizacj

a, projekt 

współpra-

cy 

przeprowadzonych 

szkoleń 

końcowe z 

realizacji operacji 

1.3.2 Aktywizacja społeczności poprzez 

udział w konkursach, zawodach 

lokalnych, spotkaniach pozwalających 

na wymianę doświadczeń. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

Konkurs, 

aktywizacj

a, projekt 

współpra-

cy 

Liczba 

przeprowadzonych 

konkursów, 

zawodów i spotkań 

Szt. 0 5 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

1.4.1 Działania wspierające rozwijanie i 

różnicowanie działalności gospodarstw 

rybackich: modernizacja i zakup 

sprzętu do poprawy stanu 

technicznego obiektów akwaturystyki, 

związanej z nimi infrastruktury, 

zabezpieczeń stawów przed 

kłusownikami (monitoring, 

ogrodzenie, oświetlenie) 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

Konkurs Liczba zakupionego 

sprzętu 

Szt. 0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

1.4.2 Budowa, przebudowa lub remont 

obiektów wraz z ich wyposażeniem, w 

których jest lub ma być prowadzona 

działalność gospodarcza poza 

sektorem rybackim, w tym tworzenie 

nowych miejsc pracy lub utrzymanie 

już istniejących miejsc pracy. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców, 

w tym 

preferowani 

rybacy 

Konkurs Liczba 

zmodernizowanych 

obiektów, w 

których ma być lub 

jest prowadzona 

działalność 

gospodarcza 

Szt. 0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy, w tym 

samozatrudnienie 

oraz utrzymanych 

miejsc pracy 

Szt. 0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

1.5.1 Inwestycyjne i pozainwestycyjne 

działania prowadzące do lepszego 

gospodarowania zasobami wodnymi, 

w tym: wdrażanie wodooszczędnych 

technologii w rybactwie i gospodarce, 

informowanie mieszkańców na temat 

wykorzystywania energooszczędnych 

technologii 

Wykonywanie prac melioracyjnych w 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba wdrożonych 

technologii 

prowadzących do 

lepszego 

gospodarowania 

zasobami wodnymi 

Szt.  0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 
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celu zwiększenia dostępnego zasobu 

wody 

2.1.1 Cykl szkoleń mających na celu 

podniesienie kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców, w tym osób z sektora 

rybackiego do wykorzystania funduszy 

UE dla celów podejmowania i rozwoju   

dotychczasowej działalności 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba godzin 

przeprowadzonych 

szkoleń  

Godziny 0 10 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

2.1.2 Tworzenie nowych miejsc pracy lub 

utrzymanie  miejsc pracy poprzez 

podejmowanie działalności 

gospodarczej lub rozwój już istniejącej 

działalności. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba utworzonych 

miejsc pracy, w tym 

samozatrudnienie 

oraz utrzymanych 

miejsc pracy 

Szt.  0 20 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

2.2.1 Działania utrwalające pozycję 

rybactwa w społecznościach lokalnych, 

w tym organizacja imprez 

integrujących środowiska rybackie ze 

społecznościami lokalnymi, 

organizacja „dni otwartych” w 

wiodących gospodarstwach i 

instytucjach związanych z rybactwem 

dla popularyzacji akwakultury 

Pojezierza Dobiegniewskiego, 

wdrażanie projektów edukacyjnych 

wykorzystujących zasoby sektora 

rybackiego 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs, 

projekt 

współpra-

cy 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez 

Szt. 0 7 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

Liczba wdrożonych 

projektów 

edukacyjnych 

Szt.  0 

 

1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

2.3.1 Budowa, remont lub doposażenie 

obiektów pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne, edukacyjne, 

sportowo-rekreacyjne, w tym ich 

dostosowanie do osób 

niepełnosprawnych 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

wybudowanych, 

wyremontowanych 

lub doposażonych 

obiektów 

pełniących 

obiektów 

pełniących funkcje 

społeczno-

kulturalne, 

edukacyjne, 

sportowo-

rekreacyjne 

Szt.  0 3 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 
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2.3.2 Doposażenie organizacji 

pozarządowych w sprzęt na realizację 

przez te organizacje projektów 

ważnych dla społeczności lokalnych. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba zakupionego 

sprzętu 

Szt.  0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

2.3.3 Wspieranie inicjatyw podejmowanych 

przez koła zainteresowań, świetlice, 

inne podmioty zajmujące się 

organizacją czasu wolnego 

mieszkańców, pielęgnowaniem 

dziedzictwa kulturalnego, edukacją. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba godzin 

przeprowadzonych 

spotkań 

Godziny 0 4 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

 

3.1.1 Organizacja obozów edukacyjnych i 

wszelkich akcji proekologicznych dla 

dzieci i młodzieży związanych z 

promowaniem rybactwa i wędkarstwa. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

zorganizowanych 

obozów 

Szt.  0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.1.2 Zachowanie lub odtwarzanie 

różnorodności biologicznej. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

przeprowadzonych 

akcji 

proekologicznych 

Szt. 0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.1.3 Przywrócenie lub zabezpieczenie 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybactwa lub odtworzenie stanu 

pierwotnego środowiska zniszczonego 

w wyniku klęski żywiołowej lub szkód 

wyrządzonych działalnością gatunków 

chronionych zwierząt, w tym 

rekultywacja jezior. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

zrekultywowanych 

jezior 

Szt.  0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

 

3.1.4 Odtwarzanie i remont zbiorników 

małej retencji 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

zmodernizowanych 

zbiorników małej 

retencji 

Szt.  0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.1.5 Modernizacja źródeł zasilania energii z 

wykorzystaniem ekologicznych źródeł 

energii. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba obiektów 

wykorzystujących 

ekologiczne źródła 

zasilania 

Szt.  0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.2.1 Działania na rzecz przeciwdziałania 

kłusownictwu 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Zakup sprzętu, 

maszyn, urządzeń i 

pojazdów 

Szt.  0 4 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.2.2 Budowa, rozbudowa, modernizacja 

plaży, stanic wodnych, pomostów, 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

zbudowanych, 

Szt.  0 2 Sprawozdania 

końcowe z 
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punktów wodowania jednostek 

pływających 

rozbudowanych i 

zmodernizowanych 

obiektów 

realizacji operacji 

3.2.3 Wyznaczanie, odtwarzanie,  budowa, 

rozbudowa lub oznakowanie szlaków 

turystycznych (pieszych, rowerowych, 

wodnych) wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą turystyczną. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba kilometrów 

wyznaczonych, 

odtworzonych,  

zbudowanych, 

rozbudowanych lub 

oznakowanych 

szlaków 

turystycznych 

Km 0 20 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.2.4 Budowa, adaptacja zbiorników 

wodnych w celach komercyjnych i 

turystycznych. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

zbudowanych i 

zaadoptowanych 

zbiorników 

wodnych  

Szt.  0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.2.5 Opracowanie wydawnictw 

przyrodniczych, przewodników, ulotek, 

stron internetowych lub map po 

regionie uwzględniających miejsca i 

obiekty promujące dziedzictwo 

kulturowe na obszarach rybackich i 

akwakultury 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs, 

projekt 

współprac

y,  

Liczba wydanych 

publikacji, ulotek,  

założonych stron 

internetowych lub 

map  

Szt.  0 4 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.2.6 Tworzenie Izb Pamięci, Skansenów 

wraz z nowo utworzonymi miejscami 

pracy lub utrzymaniem już istniejących 

miejsc pracy,  ze szczególnym 

uwzględnieniem rybackiego 

dziedzictwa kulturowego. 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs Liczba 

nowoutworzonych 

Izb Pamięci i 

Skansenów 

Szt.  0 1 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

3.3.1 Inwestycje związane z dostosowaniem 

obiektów turystycznych do osób 

niepełnosprawnych 

Otwarty katalog 

wnioskodawców 

Konkurs  Liczba obiektów 

turystycznych 

dostosowanych do 

osób 

niepełnosprawnych  

Szt.  0 2 Sprawozdania 

końcowe z 

realizacji operacji 

 


