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I. Informacje podstawowe 

Zarząd Stowarzyszenia: 

- Grażyna Wera-Malatyoska – 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 2013r.: 77 (w tym 54 osoby fizyczne) 

 

Siedziba Stowarzyszenia: 

- Biuro LGR Mòrénka: Chojnice, ul. Wysoka 3/15a (Wszechnica Chojnicka) 

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

 

Pracownicy LGR „Mòrénka” w 2013r.: 

- Adam Rogala – Dyrektor biura 

- Rafał Narloch – Specjalista ds. projektów 

- Aneta Piaskowska – Specjalista ds. aktywizacji i promocji (od lutego 2013r. pracownik Punktu 

Konsultacyjnego w Kościerzynie) 

- Anna Myślioska – Pracownik administracyjno-biurowy (od grudnia 2013r.) 

- Monika Rudnik – Księgowa 

 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2013r.: 

Przychody:  

- składki członkowskie w 2013r.: 53 050,00zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012: 172 042,99zł 

- przychody finansowe (odsetki bankowe): 82,00zł 

- przychody z umowy dofinansowanie na funkcjonowanie LGR i współpracy międzyregionalnej  

i międzynarodowej: 612 662,46zł 

Ogółem przychody za rok 2013: 837 837,45zł 

Koszty:  

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2013r.: 31 360,96zł 

- koszty związane z funkcjonowaniem LGR: 612 622,46zł 

Ogółem koszty za rok 2013: 644 023,42zł 

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013: 193 814,03zł   
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Cele Stowarzyszenia zgodnie ze statutem 
 
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej 
sektora  rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju 
Obszarów Rybackich,  
 
a w szczególności : 
 

1) Minimalizacja zaniku sektora rybackiego. 

2) Rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych zmianami w sektorze. 

3) Poprawa jakości  życia w społecznościach rybackich. 

4) Zwiększanie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu. 

5) Promocja obszaru i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

6) Koordynacja działao na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki poprzez: 

 Ochrona zasobów wodnych. 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

 Zwiększanie pojemności wodnej regionu. 

 Utrzymywanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 Ochrona siedlisk. 

 Ochrona linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych. 

 Ochrona obszarów leśnych. 

 Podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkaoców regionu. 

7) Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności poprzez propagowanie 

turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza sektorem rybactwa. 

8) Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej. 

9) Rozwój zasobów ludzkich. 

10) Poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR. 

11) Wzrost bezpieczeostwa. 

12) Mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych 

od rybactwa. 

13) Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

14) Wspieranie działao na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeostwami. 

15) Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji. 

16) Prowadzenie innych działao na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem działania 

Stowarzyszenia. 

17) Poprawa dostępu do Internetu. 

18) Udostępnianie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób niepełnosprawnych. 

19) Regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, innych akwenów 

wodnych i skupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi się działalnośd należącą do sektora 

rybactwa, a także ochrony i poprawy dziedzictwa architektonicznego. 

20) Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie.  
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II. Działalność Zarządu LGR „Mòrénka” w 2013r. 
Celem posiedzeo 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. Na bieżąco śledzone były informacje dotyczące planów 

związanych z nowym okresem programowania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

na lata 2014-2020. 

Łącznie w 2013 r. zorganizowano 24 posiedzenia Zarządu. 

Członkowie Zarządu reprezentowali LGR uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach  

i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorząd 

Województwa Pomorskiego, organizacje regionalne i krajowe. 

 
28 czerwca 2013r. w Stanicy Harcerskiej w Podgajach, na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej 

Pojezierze Krajeoskie Prezes Zarządu Pani Grażyna Wera-Malatyoska brała udział w spotkaniu  

z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim. 

 

W 2013r. odbyły się dwa Walne Zebrania Członków. Pierwsze miało miejsce w Kościerzynie  

26 maja. Na zebraniu podjęto uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2012, zmian statutu LGR „Mòrénka” oraz przyjęcia rezygnacji członka Komitetu  

i powołania nowego. Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Drugie Walne Zebranie 

zgromadziło członków stowarzyszenia w Czersku 12 grudnia, odbyło się po zakooczeniu 

konferencji podsumowującej rok 2013. Podjęto na nim m.in. uchwałę - z jednym głosem 

wstrzymującym, dotyczącą ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2014 i 2015. 
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III. Promocja LGR Mòrénka 

W 2013 roku prowadzone były szerokie działania promocyjne dotyczące działalności LGR  

i wdrażania LSROR. 

Realizowano następujące działania: 

- Promocja w mediach o zasięgu regionalnym i krajowym 

Informacje o bieżącej działalności, naborach wniosków, wydarzeniach promocyjnych 

zamieszczane były w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych współpracujących 

instytucji. Informacje na temat LGR Mòrénka pojawiały się w lokalnej prasie, radiu oraz portalach 

informacyjnych.  

- Wydarzenia promocyjne 

W 2013r. współorganizowano 4 wydarzenia promocyjne. Wydarzenia miały charakter lokalny, 

uczestniczyli w nich mieszkaocy i turyści. Pracownicy biura podczas spotkao zainteresowanym 

udzielali informacji na temat możliwości wsparcia w ramach osi 4. PO RYBY 

Zorganizowano następujące wydarzenia promocyjne:  

- „Święto Pstrąga” w Wojtalu 13.07.2013r.         - „Jeziorne Inspiracje z Mòrénką” w Charzykowie  

                                                                                          dn. 03.08.2013r. 

 
- „V Biesiada Kaszubska” w Bobrowym Młynie      - „Święto Mòrénki w Sercu Kaszub”  

 w dn. 04.08.2013r.                                                         we Wdzydzach Kiszewskich w dn. 10.08.2013r 
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- Jarmark Dominikański 

LGR „Mòrénka” wraz z siedmioma Pomorskimi Grupami Rybackimi w ramach Maszoperii wzięło 

udział w Jarmarku Dominikaoskim. Celem udziału Maszoperii w Jarmarku Dominikaoskim była 

promocja atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z woj. pomorskiego poprzez prezentację 

m.in. tradycji rybackiej, kuchni regionalnej, atrakcyjności turystycznej oraz lokalnego rzemiosła. 

Zadaniem LGR „Mòrénka”, było przygotowanie i prezentacja stoiska degustacyjnego produktów 

regionalnych, w tym w szczególności ryb. Stoisko zorganizowane było 8 sierpnia w Gdaosku. 

 

 

- Wyjazd studyjny Maszoperii 2013 

W dniu 19 listopada LGR „Mòrénka” zorganizowała wyjazd studyjny dla przedstawicieli 

Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich. Celem wyjazdu była prezentacja wybranych projektów 

zrealizowanych w ramach dofinansowania z osi 4 PO RYBY 2007 – 2013. Wśród wyróżnionych 

projektów był Ośrodek Wypoczynkowy „LARGO”, 

Pensjonat „Paradise”, Infrastruktura Turystyczna 

nad Jeziorem Wielewskim (na zdj.), projekty 

realizowanie przez Zakład Hodowli Pstrąga 

„Mylof” oraz projekty Chojnickiego Klubu 

Żeglarskiego. 
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- Wyjazd studyjny do Bułgarii 

Przedstawiciele LGR Mòrénka w dniach 19-24 sierpnia wzięli udział w wyjeździe studyjnym do 

Bułgarii. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeo i dobrych praktyk, popularyzacja idei rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa między LGR „Mòrénka” a LGR z Bułgarii FLAG „HIGH WESTERN 

RHODOPES:BATAK – DEVIN –DOSPAT”.  

W wyjeździe uczestniczyliśmy na zaproszenie przedstawicieli LGR z Bułgarii po ich wizycie na 

terenie LGR Mòrénka w grudniu w 2012 roku. W ramach wspólnych działao pomiędzy LGR 

zaplanowano wydanie wspólnej publikacji kulinarnej. 

Wyjazd był okazją do poznania specyfiki 

działania firm z branży pstrągowej dla naszych 

rybaków. Podczas spotkao zobaczyliśmy 

projekty realizowane w ramach funduszy 

unijnej za pośrednictwem LGR z Bułgarii. 

Spotkania pozwoliły również na poznanie zasad 

funkcjonowania grupy w innym kraju, a także 

zasad wyboru inwestycji do realizacji. 

 

 

Wyjazd pozwoli również na nawiązanie 

trwalszej współpracy pomiędzy regionami. 

Kolejnym elementem współpracy będzie 

wydanie wspólnie z LGR z Bułgarii publikacji 

rybackiej oraz udział zespołu folklorystycznego 

w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w 

Wielu w 2014 roku. 
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- Wydanie publikacji 

 

GOSPODARKA RYBACKA MIĘDZY BRDĄ A WDĄ.  

POTENCJAŁ, PERSPEKTYWA I HISTORIA. 

 

 

 „Potencjał sektora rybackiego na obszarze działania Stowarzyszenia Wdzydzko-

Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w opracowaniu Adama Futymskiego. 

Na zdjęciu Adam Futymski prezentujący swoje 

badania na konferencji podsumowującej 

działalnośd LGR „Mòrénka” w Czersku 12 grudnia 

2013r. Bardzo istotnym elementem 

przeprowadzonego badania było określenie 

potencjału rybackiego na obszarze działania LGR. 

Wyniki badao pozwalają optymistycznie patrzed na 

przyszłośd pod kątem możliwości finansowania 

LGR w ramach nowego okresu programowania ze 

środków unijnych. 

 "Dzieje i tradycje rybołówstwa w południowej i środkowej części Kaszub (Od jezior 

charzykowskich po jeziora wdzydzkie) w opracowaniu dr Mariana Frydy. 

 

Zdjęcia z publikacji prezentującej dzieje rybołówstwa w południowej i środkowej części Kaszub: 

suszące się sieci oraz połów zimowy na jeziorze Wdzydze. Przygotowane opracowanie daje pełen 

obraz historii rybactwa na obszarze LGR Mòrénka. Jak się okazuje kluczowe znaczenie 

ukształtowaniu obecnego stanu w branży rybackiej miało funkcjonowanie paostwowych 

gospodarstw rybackich m.in. w Charzykowach czy Mylofie. 
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- Targi Turystyczne 

W 2013r. LGR „Mòrénka” wspólnie z LGR Pojezierze 

Krajeoskie, wzięła udział w siedmiu targach na terenie całej 

Polski. Celem udziału była promocja obszaru działania LGR 

„Mòrénka”, poprzez prezentację możliwych form aktywnego 

wypoczynku (trasy rowerowe, spływy kajakowe, żeglarstwo) 

tradycji wędkarskich, agroturystyki i infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej oraz obszarów chronionych. W 

inicjatywę udziału w targach zaangażowane były osoby nie 

związane na stałe z LGR: Halina Rogioska (Stowarzyszenie 

Agroturystyka Kaszub), Krzysztof Pestka (Chojnicki Klub 

Żeglarski), Adam Budzisz (Urząd Marszałkowski) oraz Joanna 

i Roman Guzelak (Promocja Chojnic). Stoisko LGR zostało 

również wyróżnione za najciekawszą aranżację spośród 500 

wystawców na targach LATO 2013 w Warszawie. 

 

Wzięliśmy udział w następujących targach: 

 V Międzynarodowe Targi Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w 

Kielcach, dn. 5-7 kwietnia 2013r. W bieżącej 

edycji targów wzięło udział 151 wystawców 

z kraju i zagranicy. Liczba odwiedzających 

hale targowe osiągnęła rekordową 

wielkośd-ponad 20 tysięcy osób. 

 

 VIII Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2013 w Warszawie, dn. 19-21 kwietnia 2013r. 

Tegoroczna edycja targów LATO wzbogacona 

była o odbywające się równolegle II Targi 

Produktów Regionalnych „ Regionalia ” oraz I 

Targi „ Agroturystyka”. Dzięki takiemu połączeniu 

zwiedzający mogli nie tylko zapoznad się z ofertą 

turystyczną na nadchodzące lato, ale także 

spróbowad regionalnych przysmaków i 

degustowad się zdrową żywnością. Łącznie swoją 

ofertę zaprezentowało  niemal 500 wystawców 

krajowych i zagranicznych 
 

 XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” w Szczecinie, dn.11-12 maj 

2013r. Partnerem targów była Szwajcaria Kaszubska. Na stoiskach prezentujących Region 

można było posłuchad, kaszubskiej gwary spróbowad, kaszubskich potraw, a także 

zasmakowad tabaki. 
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 13 Międzynarodowe Targi Turystyczne „W 

Stronę Słooca” w Opolu, dn. 17-19 maj 

2013r. 

Na stoiskach wystawienniczych, które 

stworzyły wspólne miasteczko turystyczne 

zaprezentowało się ponad 80 wystawców z 

Polski, Węgier, Czech, Niemiec, Słowacji, 

Dominikany oraz Republiki Południowej 

Afryki. 

 

 Targi Regionów i Produktów 

Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, dn. 17-

19 październik 2013r. W tym święcie branży 

turystycznej wzięło udział blisko 600 uczestników. 

Do Poznania w trakcie trzech dni trwania targów 

zjechało ponad 18 000 osób, z których blisko 

połowę stanowili profesjonalni zwiedzający. 

Wystawa zgromadziła oferty z 39 krajów. 

 

 

 XV Targi żeglarstwa i sportów wodnych BOATSHOW w Łodzi, dn. 15-17 listopad 2013r. 

W targach Boatshow 2013 uczestniczyło 186 firm z kraju i zagranicy, a przez trzy dni 

wzięło udział 8161 gości z Polski, Europy i Świata. Targi gościły przedstawicieli mediów i 

dealerów z Europy Zachodniej oraz zaprzyjaźnione miasta i regiony Białorusi, Litwy i 

Polski. Tegoroczne Targi Boatshow zapoczątkowały Salon Turystyki Wodnej koncentrujący 

ofertę wypoczynku na akwenach śródlądowych oraz drogach wodnych łączących Polskę 

ze wschodem i zachodem Europy. 
 

 XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, dn. 28-30 listopad 2013r. W 

Targach TT Warsaw udział brali: touroperatorzy, obiekty noclegowe; przewoźnicy; 

narodowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne; Urzędy Marszałkowskie; powiaty, 

miasta i gminy; organizatorzy turystyki biznesowej (MICE), a także turystyczne portale 

internetowe, branżowe Izby i stowarzyszenia; 

towarzystwa ubezpieczeniowe oraz 

wydawnictwa branżowe. Patronat honorowy 

nad targami objęli: Cezary Grabarczyk -

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolite 

Polskiej, Janusz Piechocioski-Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Gospodarki, Minister 

Sportu i Turystyki-Hanna Gronkiewicz-Waltz-

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 

Natomiast krajem partnerskim była Tunezja. 
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- Tablice informacyjno-promocyjne 

Kolejnym z działao zrealizowanych przez LGR w 2013 roku 

było ustawienie 3 tablic – informacyjno-promocyjnych. 

Tablice zostały postawione w Chojnicach, Czersku oraz 

Lipnicy. Celem tablic jest przekazanie informacji na temat 

obszaru działania LGR, prezentacji atrakcji turystycznych 

oraz miejsc realizacji inwestycji, na które LGR przyznało 

dofinansowanie na teranie całego obszaru LSROR.  

Tablica informacyjno-promocyjna, która została ustawiona w 

Lipnicy przy budynku Urzędu Gminy, jest tablicą dwustronną 

prezentującą z jednej strony obszar działania LGR 

„Mòrénka”, a z drugiej strony informację oraz mapkę 

dotyczącą Gminy Lipnica. 

 

Kolejne dwie tablice powstałe w Chojnicach i w Czersku są tablicami trójstronnymi 

prezentującymi mapę obszaru LGR „Mòrénka”, informacje dotyczące w szczególności atrakcji 

turystycznych obszaru oraz informacje dotyczące danej gminy. Wszystkie tablice umieszczone 

zostały w bardzo atrakcyjnych miejscach, często uczęszczanych przez turystów i mieszkaoców. 

  

Tablica informacyjno-promocyjna w Lipnicy 

Tablica informacyjno-promocyjna w Chojnicach Tablica informacyjno-promocyjna w Czersku 
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- Konferencja „Jeziora między Brdą a Wdą – człowiek i środowisko” 

W dniu 24 maja 2013r. w Chojnickim Klubie Żeglarstwa w Charzykowach odbyła się konferencja 

pt. "Jeziora między Brdą a Wdą –człowiek i środowisko" pod patronatem honorowym Marszałka 

Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Konferencję otworzyła Prezes LGR Mòrénka - 

Grażyna Wera-Malatyoska, która przywitała Pana Czesława Elzanowskiego – Członka Zarządu 

Województwa Pomorskiego, Pana Andrzeja Kobiaka senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Pana 

Leszka Bonę – radnego sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przybyłych gości i pozostałych 

uczestników konferencji.  

W ramach konferencji omówiono działalnośd Lokalnych Grup Rybackich na terenie Województwa 

Pomorskiego, inwestycje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Zależnych od Rybactwa 

dla LGR „Mòrénka” dotyczące promocji jezior Pomorza oraz ideę i założenia obchodów „Roku 

Jezior Pomorza”. Pan Janusz Kochanowski Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie omówił 

Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie UNESCO jako markę promocyjną obszaru, natomiast 

Pan Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Pawłowie przybliżył Nam 

działanie Probiotyków, które mogą byd jedną z metod rekultywacji jezior. Badania Jeziora 

Charzykowskiego w ramach międzynarodowego programu EULAKES, przedstawiła Pani  

dr Barbara Nowicka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pan Andrzej 

Sosioski – Prezes Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach wygłosił prelekcję na temat 

Gospodarka Rybacka na jeziorach obszaru działania LGR „Mòrénka”, która głównie dotyczyła 

wpływu większej ilości ptaków chronionych i ssaków na gospodarkę rybacką. Na zakooczenie Pan 

Krzysztof Pestka – Komandor Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, który jest najstarszym klubem  

w Polsce, wygłosił prelekcję na temat historii i tradycji żeglarstwa na Jeziorze Charzykowskim. 

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie umów z beneficjentami o dofinansowanie 

inwestycji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, pozytywnie ocenionych przez Komitet 

Stowarzyszenia LGR „Mòrénka”, z udziałem Pana Czesława Elzanowskiego Członka Zarządu 

Województwa Pomorskiego. 
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- Konferencja podsumowująca 

działalność LGR Mòrénka w 2013 r. 

12 grudnia 2013r. w Centrum Informacji 

Turystycznej w Czersku odbyła się konferencja 

podsumowująca funkcjonowanie LGR „Mòrénka”  

w 2013r. pt. „Kierunek Promocja”. Podczas 

konferencji przedstawiono działalnośd LGR, 

omówiono możliwe kierunki funkcjonowania w 

kolejnym okresie programowania oraz w kolejnych 

latach w ramach PO RYBY 2007-2013. Zaprezentowano również przykłady inwestycji, które 

zostały wybrane z dotychczasowych naborów wniosków. Natomiast, za najciekawsze projekty 

zrealizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 wręczone zostały przedstawicielom organizacji 

wyróżnienia. Uhonorowane zostały:  

• Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz za projekt 

pt. Produkcja filmu po tytułem „Morze Kaszubskie – 

najurokliwszy zakątek Ziemi”,  

• Park Narodowy „Bory Tucholskie” projekt pt: 

Zagospodarowanie obszaru rekreacyjno-

turystycznego w miejscowości Bachorze na terenie 

Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Stolem za projekt pt. Publikacje promujące walory 

przyrodnicze i turystyczne obszaru działania LGR 

Mòrénka, 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy za projekt pt. Rezerwat Biosfery 

Bory Tucholskie jako marka promocyjna obszaru. Wykorzystanie Rezerwatu Biosfery w 

celu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych. 

Tematem konferencji była również współpraca LGR „Mòrénka” i LGR Pojezierze Krajeoskie oraz 

wspólne plany na przyszłośd. Jednym z gości spotkania był dr Adam Futymski, który przedstawił 

wyniki badao dotyczących gospodarki rybackiej na obszarze LGR „Mòrénka”. Wśród gości byli 

również, przedstawiciele Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, firmy Inspiros 

Consultng Group oraz Departamentu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

Uroczystym punktem konferencji, było odsłonięcie 

tablicy informacyjno-promocyjnej w Czersku. W 

konferencji uczestniczyło łącznie 80 osób.  
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IV. Szkolenia i doradztwo 

Jednym z głównych zadao LGR określonych w umowie ramowej jest udzielanie zainteresowanym 

osobom informacji na temat możliwości wsparcia finansowego w ramach osi 4 PO RYBY.  

W 2013r. przeprowadzono 9 szkoleo informacyjnych w Lipnicy, Wilczych Błotach, Czersku, 

Lipuszu, Brusach-Jaglie,  oraz po dwa szkolenia w Chojnicach i Kościerzynie. 

W dniu 9 maja oraz 5-6 września w Charzykowy przeprowadzono szkolenia dla członków 

Komitetu, Zarządu i pracowników biura. 

Pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 13 listopada przeprowadzili 

szkolenie beneficjentów dotyczące rozliczania wniosków o płatnośd. Szkolenie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 49 osób. 

W roku 2013 odbyły się szkolenia 

branży turystycznej w następujących 

tematach: 

 „Nowoczesny Marketing 

Elektroniczny” prowadzone przez 

Pana Jarosława Marciuka, 

 „Turysta aktywny, turysta 

poinformowany, turysta 

zadowolony” prowadzone przez 

Pana Jacka Zdrojewskiego, 

 „Kontakt z klientem w turystyce” 

prowadzone przez Panią dr 

Katarzynę Mysiak. 

Szkolenia branży turystycznej odbywały się w okresie od kwietnia do maja w Chojnicach  

i Kościerzynie. Realizowane były ze środków funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Mòrénka” Łącznie wystawiliśmy 110 certyfikatów ukooczenia szkoleo.  
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V. Nabory wniosków 

W 2013r. ogłoszony został V nabór (12.08-20.09.2013r.) w ramach wszystkich czterech zakresów 

przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie trybu i warunków przyznawania pomocy w ramach 

osi 4 PO RYBY.  

Złożonych zostało 130 wniosków, w tym: 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 30 wniosków, 

 Sektor publiczny: 8 wniosków. 

 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja 

zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 8 wniosków. 

 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 74 wnioski. 

 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w 

wyniku klęski żywiołowej: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 9 wniosków. 

 Sektor publiczny: 1 wniosek. 

 

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

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

miejscowości, budowy małej infrastruktury turystycznej, wyznaczania i oznakowania szlaków 

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

dużo wniosków dotyczyło podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym 

dywersyfikacji działalności związanej z rybactwem.  

 

Prace związane z procedurą oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie V naboru wniosków 

odbywały się na dwóch posiedzeniach 4 i 10 października. Jednak ostateczne decyzje zapadły, po 

ocenie złożonych przez beneficjentów odwołao, na posiedzeniu komitetu 30 października. 
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Budżet LSROR: 

Alokacja na konkursy V naboru: 4 394 061,74 zł 

• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 820 000,00 zł. (wykorzystane 768 588,68zł) 

 Sektor publiczny: 700 000,00 zł (wykorzystane 699 960,28zł) 

• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja 

zatrudniania osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 800 000,00 zł (wykorzystane 701 818,63złzł) 

• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 1 568 060,04 zł (wykorzystane 1 541 830,99zł) 

• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 

w celu utrzymania jego produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego niszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 500 000,00 zł (wykorzystane 492 303,26zł) 

 Sektor publiczny: 6 001,70 zł (wykorzystane 4 260,20zł) 

Środki wykorzystane na konkursy w latach 2011-2013: 31 565 780,84zł  

Środki, które pozostały na konkursy w 2014 roku: 451 189,94zł  

Liczba złożonych wniosków w podziale na gminy (wszystkie V naborów)
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VI. DZIAŁALNOŚC LGR w 2014 roku 
 prowadzenie biura i punktu konsultacyjnego; 

 organizacja wydarzeo promocyjnych; 

 organizacja szkoleo dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PO RYBY; 

 przeprowadzenie ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich; 

 ogłoszenie i przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków; 

 od 27 grudnia ogłoszone zostaną kolejne dwa konkursy na łączną kwotę 151 189,94 zł; 

 w marcu 2014 roku zostaną ogłoszone przez LGR ostatnie konkursy w ramach  

osi 4 PO RYBY 2007-2013 na łączną kwotę 300 tys. zł – po 50 tyś. zł. na każdy zakres; 

 przeprowadzenie w ramach współpracy z LGR Pojezierze Krajeoskie, działao mających na 

celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa m.in.: utworzenie interaktywnej 

mapy obszaru obu LGR-ów (aplikacja telefoniczna), nagranie TVP „Błękitne Wakacje”, 

stworzenie strony internetowej MCWiP; 

 w ramach w/w współpracy zamierzamy również: 

 utworzenie Międzyregionalnego Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowy; 

 udział w krajowych targach turystycznych; 

 wyjazd studyjny na targi ITB do Berlina; 

 realizacja projektów finansowanych w ramach innych funduszy niż oś 4 PO RYBY 2007-

2013 o charakterze szkoleniowo-informacyjnym 

 szkolenia dla branży turystycznej z obszaru LGD Sandry Brdy; 

 szkolenia dla branży turystycznej z obszaru LGD Stolem; 

 szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mieszkaoców obszaru LGD Sandry 

Brdy; 

 ubieganie się o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji 

Batorego lub innych dostępnych źródeł. 

 prowadzenie działao mających na celu przygotowanie LGR do nowego okresu 

programowania ze środków unijnych. 

 w I półroczu 2014 LGR „Mòrénka” obejmie również przewodnictwo w nieformalnej sieci 

pomorskich lokalnych grup rybackich Maszoperii. Przewodnictwo wynika z kadencyjności 

jaką ustaliły pomiędzy są LGR-y. 

 przystąpienie do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, aplikacja członkowska 

została złożona w grudniu 2013r., a na początek 2014 roku planowane jest posiedzenie 

Zarządu PROT, na którym zostanie rozpatrzona nasza kandydatura. 

 


