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I. Informacje podstawowe 

Zarząd Stowarzyszenia: 

- Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu 

- Robert Ebertowski – Vice Prezes Zarządu 

- Andrzej Brunka – Sekretarz Zarządu 

- Andrzej Hinc – Członek Zarządu 

- Andrzej Penk – Członek Zarządu 

- Zbigniew Stanke – Członek Zarządu 

 

Liczba członków na dzień 31 grudnia 2011r.: 91 (w tym 74 osoby fizyczne) 

 

Siedziba Stowarzyszenia: 

Biuro LGR Mòrénka: Chojnice, ul. Wysoka 3/15a (Wszechnica Chojnicka) w 2011 roku biuro 

miało siedzibę w Chojnicach przy ul. Gimnazjalnej 7/5 

Punkt Konsultacyjny: Kościerzyna ul Strzelecka 9 (Urząd Gminy w Kościerzynie) 

Biuro zostało utworzone od końca stycznia 2011r. 

 

Pracownicy LGR Mòrénka: 

- Adam Rogala – Dyrektor biura (od X 2011r.) 

- Rafał Narloch – Specjalista ds. projektów 

- Karolina Wróbel – Specjalista ds. aktywizacji i promocji (pracownik Punktu Konsultacyjnego 

w Kościerzynie) 

- Monika Rudnik – Księgowa 

W okresie od I 2011r. do IX 2011r. kierownikiem biura była Pani Beata Burda (zrezygnowała, 

z pełnionego stanowiska) 

 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2011r.: 

Przychody: 

- składki członkowskie w 2011r. 51 535,50 zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010: 94 870,02 zł 

- przychody finansowe (odsetki bakowe): 639,47 zł 

- przychody z umowy dofinansowanie na funkcjonowanie LGR: 622 785,30 zł 

Ogółem przychody za rok 2011: 769 830,29 zł 

Koszty: 

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2011r. 19 849,70 zł 

- koszty związane z funkcjonowaniem LGR: 622 785,30 zł 

Ogółem koszty za rok 2011: 642 635,00 zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011: 127 195,29 zł 
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II. Posiedzenia Zarządu LGR Mòrénka w 2011r. 

Celem posiedzeń Zarządu było koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz 

prawidłowej realizacji LSROR. Na wnioski Zarządu odbywały się cykliczne szkolenia dla 

członków Zarządu, Komitetu i pracowników biura LGR. Analizowane były kolejne nabory 

wniosków, czego efektem między innymi były wprowadzane zmiany w LSROR w zakresie 

kryteriów wyboru, procedury wyboru operacji oraz budżetu LSROR na lata 2010-2015. 

Na bieżąco śledzone były informacje dotyczące planów związanych z nowym okresem 

programowania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. 

W styczniu 2011 roku utworzone zostało biuro LGR (zatrudniono kierownika biura) od marca 

2011r. utworzono siedzibę LGR w Chojnicach i Punkt Konsultacyjny w Kościerzynie. 

Łącznie w 2011 r. zorganizowano 7 posiedzeń Zarządu. 
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III. Promocja LGR Mòrénka 

W 2011 r LGR rozpoczęła faktyczne funkcjonowanie, polegające na prowadzeniu naborów 

wniosków, promocji działalności, aktywizacji mieszkańców czy organizacji wydarzeń 

promocyjnych. Elementem istotnym dla funkcjonowania była skuteczna promocja 

Stowarzyszenia. Zaplanowano szereg działań mających na celu zwiększenie 

rozpoznawalności LGR, dotarciu do jak największej liczby mieszkańców z informacją o 

działalności LGR. 

Podjęto następujące działania mające na celu promocję LGR Mòrénka: 

- Utworzona został strona internetowa pod 

adresem www.lgrmorenka.pl. 

Na stronie internetowej zamieszczane są 

informacje dotyczące prowadzonych 

naborów wniosków, organizowanych 

szkoleń, wydarzeń promocyjnych. Na 

stronie internetowej zamieszczone są 

również aktualne wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników. Strona internetowa 

jest podstawowym źródłem informacji o stowarzyszeniu. 

- Promocja w mediach o zasięgu regionalnym 

Informacje o bieżącej działalności, naborach wniosków, 

wydarzeniach promocyjnych zamieszczane były w 

lokalnych mediach oraz na stronach internetowych  

współpracujących instytucji (JST, NGO). Informacje na 

temat LGR Mòrénka pojawiały się w lokalnej prasie, radiu 

oraz portalach informacyjnych. 

- Materiały promocyjne 

W 2011 roku przygotowane zostały ulotki, 

broszury informacyjne, gadżety promocyjne, 

zakupiono namiot promocyjny, oraz banery i 

roll-up’y. Materiały wykorzystywane były przy 

okazji szkoleń, spotkań oraz wydarzeń 

promocyjnych.  

Wśród materiałów promocyjnych przygotowano między 

innymi: kalendarze książkowe, w których umieszczono 

informacje na temat gmin obszaru, parków 

krajobrazowych, przedsiębiorstw rybackich oraz Rezerwatu 

http://www.lgrmorenka.pl/
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Biosfery. Przygotowano mapy ścienne obszaru, atlas turystyczny „Między Brdą, a Wdą” oraz 

mapę interaktywną obszaru działania LGR Mòrénka. 

- Wydarzenia promocyjne 

W 2011r. zorganizowano wydarzenia promocyjne w każdej z gmin objętych LSROR. 

Wydarzenia miały charakter lokalny, uczestniczyli w nich mieszkańcy gmin na terenie których 

były organizowane. Pracownicy biura podczas spotkań zainteresowanym udzielali informacji 

na temat możliwości wsparcia w ramach osi 4. PO RYBY 

Zorganizowano 2 wydarzenia promocyjne o zasięgu powiatowym:   

- lipiec „Święto Pstrąga” w Wojtalu 

- sierpień „Święto Sielawy w Sercu Kaszub” we 

Wdzydzach Kiszewskich 

LGR uczestniczyło również w „Pikniku w 

Kartuzach” organizowanym przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – październik 2011r. 

Zorganizowane zostały następujące wydarzenia 

promocyjne: 

- 19 czerwca - Rodzinny Festyn w Dziemianach (gmina Dziemiany) 

- 25 czerwca - Festyn Świętojański – Tradycje Rybackie u Słowian w Swornychgaciach 

(gmina Chojnice) - wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Chojnicach (współorganizator). 

- 23 lipca - Piknik Rodzinny "Złota Rybka" w Grabowie Kościerskim (gmina Nowa Karczma) – 

wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Nowej Karczmie (współorganizator). 

- 30 lipca – Biesiada Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” towarzysząca Wielkiemu 

Festynowi Cygańskiemu w Bartoszymlesie (gmina Stara Kiszewa) organizowanemu przez 

Gminę Stara Kiszewa. 

- 6 sierpnia - Kaszubskie Spotkanie ryby z chlebem w Widnie (gmina Brusy) 

- 7 sierpnia - Kaszubskie Swiãto Mòrénci w Borowym Młynie 

(gmina Lipnica) 

- 27 sierpnia - Biesiada Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka na 

Półwyspie Lipa nad jeziorem Wdzydze (gmina Karsin) 

towarzyszącą X Regatom „Srebrna Szekla Przystani Lipa” 
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- 9 lipca – Święto Pstrąga w Wojtalu (powiat chojnicki) wydarzenie został 

współorganizowane z Ośrodkiem Kultury w Czersku 

- 27 sierpnia – 1. Święto sielawy we Wdzydzach Kiszewskich (powiat kościerski) wydarzenie 

został współorganizowane z Zakładem Sportu, Kultury i Turystyki w Kościerzynie 

- 2 września - Festyn Na wesoło z rybą. Bądź wesoły, wpłyń do szkoły (gmina Lipusz) – 

wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i 

Rekreacji w Lipuszu (współorganizator).  

- 30 września Festyn Na wesoło z rybą (gmina Czersk) – wydarzenie zostało zorganizowane 

przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Czersku (współorganizator) 30 września 2011 r. 

- 2 października Piknik rodzinny Powitanie jesieni z PO Ryby 2007 – 2013 – wydarzenie 

zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kartuzach 2 października 2011 

r. 

- 8 października Festyn Skorzewskie Pstrągowanie (gmina Kościerzyna) – wydarzenie 

odbyło się 8 października 2011 r.  

- 9 października Festyn Na wesoło z rybą(gmina Konarzyny) – wydarzenie zostało 

zorganizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Konarzynach 9 

października 2011 r. Festynowi towarzyszyły samorządowe zawody wędkarskie. 

- Konferencja podsumowująca działalność LGR 

Mòrénka w 2011 r. 

20 grudnia 2011r. w Centrum Edukacyjno-

Wdrożeniowym w Chojnicach zorganizowana 

została konferencja podsumowująca 

funkcjonowanie LGR Mòrénka w 2011r. Podczas 

konferencji wykłady wygłosili: przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich FARNET działającej przy Komisji 

Europejskiej oraz eksperci z zakresu wdrażania osi 4. PO RYBY. W konferencji uczestniczyło 

łącznie 70 osób. 
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IV. Szkolenia i doradztwo 

Jednym z głównych zadań LGR określonych w 

umowie ramowej jest udzielanie zainteresowanym 

osobom informacji na temat możliwości wsparcia 

finansowego w ramach osi 4 PO RYBY. W 2011 r z 

pomocy LGR skorzystało łącznie ok. 800 osób. Blisko 

500 osób uczestniczyło w 

spotkania/szkolenia/warsztatach zorganizowanych 

przez LGR, w każdej gminie objętej Lokalną Strategia 

Rozwoju Obszarów Rybackich. Dodatkową formą 

wsparcia dla zainteresowanych były indywidualne spotkania doradcze, w których 

uczestniczyło łącznie 320 osób. Informacje udzielane były również za pośrednictwem poczty 

elektronicznej jak również drogą telefoniczną. 

Zorganizowane zostały również 3 szkolenia dla 

członków Zarządu, Komitetu i biura LGR. Celem 

szkoleń było właściwe przygotowanie organów 

Stowarzyszenia do informowania o 

możliwościach wsparcia w ramach osi 4 PO 

RYBY, przygotowanie do oceny wniosków 

złożonych do LGR Mòrénka, jak również analiza 

procesu oceny wniosków, kryteriów wyboru 

operacji czy plan budżetu LSROR na lata 2010-

2015. Efektem szkoleń były 3-krotne zmiany 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, mające na celu usprawnienie pracy 

Komitetu LGR, dostosowanie kryteriów wyboru do zmian rozporządzenia oraz zmiany w 

budżecie LSROR. 

  



 

7 
 

V. Nabory wniosków 

W 2011 r. ogłoszone zostały III nabory wniosków w ramach wszystkich czterech zakresów 

przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie trybu i warunków przyznawania pomory w 

ramach osi 4 PO RYBY. Prace związane z procedurą oceny i wyboru wniosków o 

dofinansowanie III naboru wniosków zostały zakończone w maju 2012r.  

Łącznie ogłoszone zostało 14 konkursów na kwotę łącznie 19 985 293,25 zł. Do LGR Mòrénka 

złożone zostało 220 wniosków, których do dofinansowania zostały wybrane 82 wnioski na 

kwotę 17 163 817,17 zł.  

Wnioski złożone do LGR Mòrénka charakteryzowały się bardzo szeroką tematyką. Zakresy 

planowanych przedsięwzięć dotyczyły m. in.: inwestycji melioracyjnych, rewitalizacji 

miejscowości, budowy małej infrastruktury turystycznej, wyznaczania i oznakowania szlaków 

turystycznych, remontu zabytków czy realizacji działań promujących obszar LGR. Szczególnie 

dużo wniosków dotyczyło podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym 

dywersyfikacji działalności związanej z rybactwem.  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów przedstawiają poniższe tabele 

Liczba wniosków wybranych i nie wybranych w ramach naborów w 2011 roku z podziałem na 
gminy obszaru działania LGR Mòrénka 
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I nabór wniosków o dofinansowanie 

  Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od 
rybactwa 

Restrukturyzacja 
lub reorientacji 

działalności 
gospodarczej, 

związanej z 
sektorem 
rybactwa 

Podnoszenie 
wartości 

produktów 
rybactwa, 

rozwoju usług 

Ochrona środowiska 

RAZEM 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

1 Kwota 
dostępnych 

środków 
1 700 000,00 zł  1 300 000,00 zł  800 000,00 zł  800 000,00 zł  1 300 000,00 zł  800 000,00 zł  6 700 000,00 zł  

2 Kwota wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
1 524 429,09 zł  449 555,59 zł  616 528,00 zł  719 011,87 zł  340 917,31 zł  793 549,37 zł  4 443 991,23 zł  

3 Liczba złożonych 
wniosków 

14 22 5 17 2 9 69 

4 Liczba wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
4 4 3 6 2 2 21 

 

  



 

9 
 

II nabór wniosków o dofinansowanie 

  Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od 
rybactwa 

Restrukturyzacja 
lub reorientacji 

działalności 
gospodarczej, 

związanej z 
sektorem 
rybactwa 

Podnoszenie 
wartości 

produktów 
rybactwa, 

rozwoju usług 

Ochrona środowiska 

RAZEM 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

1 Kwota 
dostępnych 

środków 
175 570,91 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  959 082,69 zł  0,00 zł  1 134 653,60 zł  

2 Kwota wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
166 958,93 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  915 308,38 zł  0,00 zł  1 082 267,31 zł 

3 Liczba złożonych 
wniosków 

2 0 0 0 9 0 11 

4 Liczba wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
2 0 0 0 9 0 11 
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III nabór wniosków o dofinansowanie 

  Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od 
rybactwa 

Restrukturyzacja 
lub reorientacji 

działalności 
gospodarczej, 

związanej z 
sektorem 
rybactwa 

Podnoszenie 
wartości 

produktów 
rybactwa, 

rozwoju usług 

Ochrona środowiska 

RAZEM 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

1 Kwota 
dostępnych 

środków 
4 331 647,59 zł  3 284 771,96 zł  1 552 988,65 zł  1 744 595,04 zł  43 774,31 zł  1 192 862,10 zł  12 150 639,65 zł  

2 Kwota wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
4 331 647,59 zł  3 278 337,40 zł  1 382 093,44 zł  1 742 457,60 zł  43 707,00 zł  859 315,60 zł  11 637 558,63 zł  

3 Liczba złożonych 
wniosków 

17 40 9 66 1 8 141 

4 Liczba wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
7 17 6 12 1 7 50 
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Podsumowanie naborów wniosków w ramach budżetu LSROR na lata 2010-2011 

  Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od 
rybactwa 

Restrukturyzacja 
lub reorientacji 

działalności 
gospodarczej, 

związanej z 
sektorem 
rybactwa 

Podnoszenie 
wartości 

produktów 
rybactwa, 

rozwoju usług 

Ochrona środowiska 

RAZEM 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

sektor 
publiczny 

sektor 
społeczno-

gospodarczy 

1 Kwota dostępna 
na lata 2010-2011 6 023 035,61 zł  3 734 327,55 zł  2 103 516,65 zł  2 263 635,04 zł  1 300 000,00 zł  1 562 621,47 zł  16 987 136,32 zł  

2 Kwota 
dostępnych 

środków* 
6 207 218,50 zł  4 584 771,96 zł  2 352 988,65 zł  2 544 595,04 zł  2 302 857,00 zł  1 992 862,10 zł  19 985 293,25 zł  

3 Kwota wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
6 023 035,61 zł  3 727 892,99 zł  1 998 621,44 zł  2 461 469,47 zł  1 299 932,69 zł  1 652 864,97 zł  17 163 817,17 zł  

4 Liczba złożonych 
wniosków 

33 62 14 83 12 17 221 

5 Liczba wniosków 
wybranych do 

dofinansowania 
13 21 9 18 12 9 82 

* w przypadku nie wykorzystania środków na konkurs w ramach naboru zostały ujęte w alokacji na kolejny konkurs 

  



 

12 
 

VI. DZIAŁALNOŚC LGR W 2012 roku 

- prowadzenie biura i punktu konsultacyjnego 

- opracowania „Strategii rozwoju branży turystycznej na obszarze LSROR” 

- przygotowanie publikacji/ folderu promującego obszar LGR Mòrénka 

- organizacja  wydarzeń promocyjnych 

- organizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PO RYBY 

- organizacja konferencji pt. "Kierunki rozwoju obszarów Lokalnych Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich Lokalnych Grup Rybackich „Borowiackiej Rybki” i „Mòrénka” 

- Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii w Niemczech mający na celu nawiązanie 

współpracy międzyregionalnej – organizacja we współpracy z LGR Borowiacka Rybka 

- ogłoszenie i przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków 

 


