
 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności w 2014r. 

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 2014r.: 81 

 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2014r.: 

Przychody:  

- składki członkowskie w 2014r.: 105 893,00zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami do roku 2013: 193 814,03zł 

- przychody finansowe (odsetki bankowe): 1,02zł 

- przychody z umów: dofinansowanie na funkcjonowanie LGR, współprace 

międzyregionalną i międzynarodową, małe projekty szkoleniowe oraz dotacja na LPI 

Funduszy Europejskich: 613 591,09zł 

Ogółem przychody za rok 2014: 913 299,14zł 

Koszty:  

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2014r.: 11 157,97zł 

- koszty finansowe : 11,95zł 

- koszty z umów: dofinansowanie na funkcjonowanie LGR, współprace 

międzyregionalną i międzynarodową, małe projekty szkoleniowe oraz dotacja na LPI 

Funduszy Europejskich LGR: 613 591,09zł 

Ogółem koszty za rok 2014: 624 761,01zł 

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014: 288 538,13zł 

  

Pracownicy LGR „Mòrénka” w 2014r.: 

- Adam Rogala – Dyrektor biura 

- Anna Myślińska – Specjalista ds. 

projektów 

- Aneta Piaskowska – Specjalista ds. 

aktywizacji i promocji (pracownik 

Punktu Konsultacyjnego w Lipuszu) 

- Monika Rudnik – Księgowa 
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II. 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 działań 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 mieszkańców 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 bezpieczeństwa. 

12) Mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa. 

13) Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

14) Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

15) Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji. 

16) Prowadzenie innych działań 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 działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy 

dziedzictwa architektonicznego. 

20) Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie.  
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III. Działalność Zarządu LGR „Mòrénka” w 2014r. 

 

Celem posiedzeń Zarządu było koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz 

prawidłowej realizacji LSROR. Na bieżąco śledzone były informacje dotyczące 

planów związanych z nowym okresem programowania Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. 

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. 

Łącznie w 2014 r. zorganizowano 24 posiedzenia Zarządu. 

 

 

 

W Brusach Jaglie, 24 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”. 

Celem zebrania było przedstawienie działalności Zarządu oraz Komitetu 

Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” za rok 

2013 oraz podjęcie uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013 i 

udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

 

Ekologicznym akcentem Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia była prezentacja dotycząca możliwości 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 

samorządy, przedsiębiorstwa jak i również osoby fizyczne. 
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IV. Konferencja podsumowująca 

W Chojnicach, 12 grudnia odbyła się konferencja pt.: Lokalna Strategia - jeden pomysł 

tysiące inicjatyw na obszarze LGR Mòrénka - konferencja podsumowująca działalność w 

2014 roku. 

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych, jeden dotyczył działalności LGR 

Mòrénka w 2014 roku oraz planów na przyszłość, natomiast drugi blok tematyczny dotyczył 

możliwości pozyskania funduszy europejskich. Temat założeń Funduszy Europejskich na lata 

2014-2020 w województwie pomorskim omawiany był przez pracowników Głównego Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. 

Konferencja cieszyła się bardzo dużą frekwencją, uczestniczyło w niej około 110 osób. 

 

V. Konferencja krajobrazowa 

W maju zorganizowaliśmy konferencję pt.: „Między Brdą a Wdą – kolebka Rezerwatu Biosfery 

UNESCO Bory Tucholskie. W zgodzie pomiędzy ochroną krajobrazu a gospodarką człowieka”. 

Celem konferencji było omówienie gospodarki przestrzennej, przyrody i krajobrazu na terenie 

Rezerwatu Biosfery oraz możliwości ochrony krajobrazu kulturowego. Do udziału w konferencji 

zaprosiliśmy m.in.: przedstawicieli samorządów, parków krajobrazowych i parku narodowego, 

oraz przedstawicieli pracowni architektonicznych. 

Konferencja odbyła się na terenie Kliniki 

Rehabilitacyjnej w Krojantach. Po Konferencji 

wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na zwiedzanie 

parku, który został odtworzony m.in. dzięki środkom 

unijnym uzyskanym za pośrednictwem LGR 

„Mòrénka” z programu PO RYBY 2007-2013. 

W konferencji uczestniczyło 50 osób.  
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VI. Przystąpienie do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

rozpoczęło rok 2014 od przystąpienia do Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. Członkostwo w Organizacji poszerza wachlarz możliwości realizowanych 

na rzecz rozwoju turystyki.  

 

VII. Błękitne Wakacje 

W sierpniu przygotowaliśmy z firmą Nautilius Media program „Błękitne Wakacje”, 

który został wyemitowany w TVP Polonia oraz Telewizjach Regionalnych na terenie 

całego kraju. W „Błękitnych wakacjach” od pierwszego odcinka programu 

namawiamy do uprawiania sportów wodnych jednocześnie promując obszar 

„Między Brdą a Wdą”. Odwiedziliśmy regaty rozgrywane na jeziorach Kaszubskich. 

Na jeziorze Charzykowskim odbywały się regaty o Memoriał Ottona Weilandta, we 

Wdzydzach Kiszewskich mogliśmy zobaczyć piętnastą edycję regat o Puchar 

„Stolema”. W programie ratownicy „Błękitnych wakacji” opowiadają o środkach 

bezpieczeństwa na wodach oraz sprzęcie ratowniczym jakim dysponują. 
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VIII. Mobilny przewodnik 

Między Brdą a Wdą –przewodnik turystyczny 

to nowoczesna bezpłatna aplikacja turystyczna 

zawierająca najważniejsze informacje na temat 

obszaru południowej części województwa 

pomorskiego, będącego obszarem działania 

Stowarzyszenia LGR „Mòrénka”. 

W szczególności są to: mapy, opisy zabytków, 

atrakcje, wypożyczalnie sprzętu wodnego, 

noclegi, restauracje, aktualne wydarzenia wraz z 

funkcją wytyczania trasy do miejsc przy użyciu 

geolokalizacji.   

Aplikacja opisuje walory krajobrazowe wraz z 

zastosowanymi formami ochrony przyrody, 

pokazuje ciekawe miejsca godne odwiedzenia 

oraz szlaki turystyczne przebiegające przez region. 

Między Brdą a Wdą – mobilny przewodnik, to 

kompendium wiedzy dla każdego turysty 

odwiedzającego ten region Polski. 

 

W związku z faktem, że jesteśmy członkami PROT będziemy również wszystkie 

informacje na temat regionu zawarte w aplikacji wprowadzali na portal 

pomorskie.travel – oficjalny serwis turystyczny pomorza. 
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IX. Wydarzenia promocyjne 

W sierpniu w wspólnie z Gminą Karsin 

zorganizowaliśmy wydarzenie promocyjne we 

Wielu – Niedziela z „Mòrénka”.  

  

Podczas imprezy można było wziąć 

udział w różnych konkursach i 

zabawach. Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się degustacja sielawy, która 

była motywem przewodnim imprezy. 

 

We wrześniu wspólnie z Chojnickim Klubem Żeglarskim zorganizowaliśmy regaty 

„Błękitna wstęga o puchar LGR Mòrénka”. Uczestniczyć w nich mógł każdy, zarówno 

turyści, jak i regatowcy. Warunki wietrzne były bardzo dobre, w regatach startowało 

304 uczestników na 128 jachtach. Najszybszym jachtem okazał się Katamaran z 

załogą w składzie Seweryn Krajewski i Jakub Krajewski reprezentujący Klub LKS 

Charzykowy. Trasę z miejscowości Małe Swornegacie do Charzyków pokonali w 

czasie 40 minut. 
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X. Targi turystyczne 

W 2014 roku byliśmy na 3 imprezach targowych: 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (ITB)  

ITB to jedna z największych tego typu imprez na 

świecie. Jako LGR byliśmy członkami stoiska 

województwa pomorskiego.  

O targach: 

 liczba firm reprezentowanych na 

stoiskach: 10 147 

 liczba reprezentowanych państw: 189 

 liczba zwiedzających: 174 000 

 

W ramach udziału w targach zorganizowaliśmy wyjazd dla grupy 20 osób z branży 

turystycznej. 

 

 Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014 w 

Kielcach 

W targach uczestniczyliśmy na 

zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, które było partnerem 

targów. Na hali targowej wyznaczona 

była specjalna cześć dla LGR-ów z 

całego kraju. 

 

 

 

 

Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie za 

najciekawsze stoisko. 

 

 

 Targi Turystyki Weekendowej 

"Atrakcje Regionów" w Chorzowie 

Targi plenerowe odbywające się w 

namiotach rozstawionych na terenie Parku 

Śląskiego. Na targach w ramach 

współpracy byliśmy wspólnie z Lokalną 

Grupą Rybacką Pojezierze Krajeńskie.  
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XI.  Warsztaty kulinarne 

Jesienią tego roku zorganizowaliśmy dwa spotkania warsztatowe dotyczące 

wędzenia ryb oraz BBQ prowadzone przez renomowanych kucharzy z 

Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Jedno ze spotkań odbyło się w Męcikale a 

drugie w Zielonej Wsi. Uczestnicy warsztatów mogli wspólnie z kucharzami 

przygotować dania z uwędzonych podczas warsztatów ryb. Zwieńczeniem 

warsztatów była wspólna degustacja przygotowanych potraw. 

 

Warsztaty zorganizowaliśmy wspólnie z Agencją Rynku Rolnego. 

W obu spotkaniach uczestniczyło 120 osób. 
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XII. Konkursy kulinarne 

Podczas „Święta Pstrąga” w Wojtalu zorganizowaliśmy konkurs kulinarny dla 

restauracji na potrawy z pstrąga. Spośród nadesłanych przepisów wybraliśmy 3 

restauracje które przygotowały swoje konkursowe 

potrawy podczas imprezy. Komisja oceniła potrawy 

pod względem smaku, oryginalności, łatwości 

przyrządzenia i estetyki. Wyniki konkursu wyglądały 

następująco: 

I miejsce: Restauracja Stokrotka z Silna  - Pstrąg 

„Kosznajder” 

II miejsce: Restauracja Gościniec – Roladki z pstrąga w 

sosie miętowym z karmelizowanym w miodzie melonem 

i marchewką 

III miejsce: Restauracja Sukiennice – Smażony pstrąg z 

sezamem 

Podczas Święta Sielawy we Wdzydzach zorganizowaliśmy konkurs dla restauracji 

na potrawy z ryb słodkowodnych. Spośród nadesłanych przepisów wybraliśmy 5 

restauracji które przygotowały swoje konkursowe potrawy podczas imprezy. 

Komisja po ocenie potraw  ogłosiła wyniki: 

I miejsce: Restauracja „Malëna” hotelu Bazuny – 

Fantazja z sielawy serwowanej na ragout warzywnym, 

przekładanym ziemniakami makar i sosem 

szafranowym 

II miejsce: Restauracja Stary Browar – Filet sandacza 

zapiekany z masłem śliwkowo-rozmarynowym, w 

towarzystwie puree z zielonego groszku i pierożków 

faszerowanych borowikami 

III miejsce: Restauracja „Zagość u Grażki” – Sandacz z 

runem leśnym pod ziołową pierzynką 

 

W ramach nagród każda z restauracji 

otrzymała wyróżnienie oraz bon pieniężny z 

przeznaczeniem zaopatrzenia kuchennych 

restauracji. Za I miejsce bon wynosił 

1500,00zł, II miejsce 1000,00zł oraz III 

miejsce 500,00zł. 
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XIII. Szkolenia dla branży turystycznej z obszaru LGD Sandry Brdy 

W I i II kwartale zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej z 

obszaru działania LGD Sandry Brdy. 

Szkolenia obejmowały tematy: 

 Promocja usługi i produktu 

turystycznego 

 Kontakt z klientem w turystyce 

 Marketing internetowy w turystyce 

 Animacja czasu wolnego dla turysty 

W łączenie 6 szkoleniach uczestniczyło 80 

osób. 

 

XIV. Szkolenia dla branży turystycznej z obszaru LGD Stolem 

W III i IV kwartale zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej 

z obszaru działania LGD Stolem. 

Szkolenia obejmowały tematy: 

 Bezpośredni kontakt z klientem – 

tworzenie wizerunku firmy 

 Promocja usługi i produktu 

turystycznego 

 Obiekt turystyczny w Internecie – 

marketing internetowy. 

 Animacja czasu wolnego dla turysty 

 Regulacje prawne branży turystycznej 

W 9 szkoleniach uczestniczyło 149 osób. Cały cykl szkoleń zakończył się seminarium 

podsumowującym. W programie seminarium omówiono m.in.: Kuchnie kaszubską 

jako produkt turystyczny- Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich oraz Pomorskiej 

Akademii Kulinarnej-Krzysztof Szulborski oraz współzałożyciel i członek Stowarzyszenia 

Kucharzy Polskich – Andrzej Ławniczak, „Geocaching”- innowacyjna forma promocji 

walorów turystycznych obszaru LGR Mòrénka -  Lidia Narloch, LOT Serce Kaszub, 

Wykorzystanie otoczenia przyrodniczego w działalności turystycznej -  Andrzej Penk, 

Wdzydzki Park Krajobrazowy, Atrakcje turystyczne obszaru działania LGD Stolem na 

tle turystyki województwa pomorskiego - Pomorska Regionalna Organizacja 

Turystyczna. 
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XV. Odnawialne Źródła Energi 

Również w III i IV kwartale zorganizowaliśmy 

serię szkoleń dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i instytucji z regionu 

dotyczące odnawialnych źródeł energii. 

Tematyka obejmowała możliwości 

wykorzystania OZE w firmie, gospodarstwie 

domowym oraz źródła finansowania na 

inwestycje OZE. 

Szkolenia połączone były z wizytami studyjnymi na instalacjach OZE. Serię szkoleń 

zakończyło seminarium podsumowujące. 

 

XVI. Forum organizacji pozarządowych powiatu chojnickiego 

Kolejnym z działań był projekt realizowany wspólnie z Fundacją Lokalna Grupa 

Działania Sandry Brdy - Forum organizacji pozarządowych powiatu chojnickiego. 

W ramach projektu przeprowadziliśmy 4 cykle szkoleń, dwa w Chojnicach kolejne 

w Czersku i Brusach, liczne konsultacje oraz spotkanie podsumowujące. Projekt 

przyczynił się m.in. do zwiększenia wiedzy na temat działania i tworzenia 

organizacji pozarządowych, zdobywania środków zewnętrznych, zasad 

partnerstwa i współpracy oraz w znacznym stopniu wpłyną na integracje 

środowisk  związanych z NGO. 

Program spotkania podsumowującego obejmował tematy: 

 Od demokracji przedstawicielskiej do partycypacyjnej – model współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu 

chojnickiego – dr Ryszard Zarudzki 

 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych a NGO w powiecie chojnickim – 

Krzysztof Zabrocki – przedstawiciel powiatu chojnickiego w PROP 

 Działalność Człuchowskiej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych – 

Angelika Dębska – przedstawiciel powiatu człuchowskiego w PROP 

Spotkanie obfitowało w trafne przemyślenia oraz wnioski dotyczące działalności 

NGO w naszym regionie. Wspólnie opracowaliśmy kierunek działań w który 

organizacje powinny zmierzać. 

 

Projekt realizowany był ze 

środków Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. 
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XVII. Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich 

Zwieńczeniem współpracy Maszoperii było wspólne 

wydanie publikacji poświęconej działalności 8 Lokalnych 

Grup Rybackich z terenu województwa pomorskiego. 

Niniejsza publikacja przybliża działalność i prezentuje 

obszary na których działają Pomorskie LGR, jak i przykłady 

inwestycji zrealizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013. 

Termin Maszoperia pochodzi od niderlandzkiego słowa 

maatschappij i w języku polskim oznacza towarzystwo. 

Począwszy od okresu średniowiecza, aż po dzień dzisiejszy, 

w Polsce, na Pomorzu, głównie na Kaszubach, terminem 

tym określany jest zespół rybaków razem prowadzących 

połowy na Pomorzu. 

 

XVIII. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach  

 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

wygrało konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w Województwie Pomorskim koordynowanym przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju.  

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach 

...obejmuje swoim działaniem powiaty: chojnicki, człuchowski i kościerski. Głównym 

zadaniem LPI jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości 

pozyskania środków z Unii Europejskiej. 

Rodzaje usług informacyjnych świadczonych przez LPI to m.in.: 

 

 Konsultacja pisemna, telefoniczna lub mailowa, 

 Konsultacja osobista w siedzibie 

Lokalnego Punktu Informacyjnego, 

 Indywidualna konsultacja u klienta 

(usługa skierowana do osób 

niepełnosprawnych), 

 Mobilne Punkty Informacyjne, 

 Spotkania informacyjne i szkolenia na 

terenie trzech powiatów. 

Biuro funkcjonować będzie od stycznia 2015 roku przy ul. Wysokiej 3/16 w 

Chojnicach. 

  



 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności w 2014r. 

XIX. Nabory wniosków 

Od 2011 roku ogłoszono łącznie 34 konkursy o przyznanie dotacji za pośrednictwem 

LGR 

W ramach konkursów do LGR złożono łącznie 488 wniosków o dofinansowanie na 

łączną kwotę  82 348 698,93 zł  

W 2014 roku przeprowadzono dwa „małe” nabory wniosków, podzielone na 8 

konkursów, w ramach których alokacja dostępnych środków wynosiła łącznie 450 

tys. Złotych. 

Były to już ostatnie konkursy z puli środków na okres 2007-2013 

 W ramach VI naboru ogłoszonego w dniach od 27 stycznia do 28 lutego 

2014r. złożonych zostało 6 wniosków, w tym: 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa: 

 Sektor publiczny: 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 88 689,07zł 

 

 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: 2 wnioski na łączną wnioskowaną 

kwotę.147 272,05zł 

Limit dostępnych środków finansowych VI naboru w konkursie Wzmocnienia 

konkurencyjności (…) wyniósł 53 008,47zł, natomiast w konkursie Restrukturyzacji lub 

reorientacji (…) limit wyniósł 98 181,37zł. 

 

 

 W ramach VII naboru ogłoszonego w dniach od 22 kwietnia do 23 maja 2014r. 

złożonych zostało 12 wniosków, w tym: 

 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 2 wnioski na łączną wnioskowaną 

kwotę 81 602,39zł 

 Sektor publiczny: 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 58 886,75zł 
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 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: 1 wniosek na łączną wnioskowaną 

kwotę 50 000,00zł. 

 

 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa: 

 Sektor społeczno-gospodarczy: 3 wnioski na łączną wnioskowaną 

kwotę 116 421,50zł 

 

 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: 1 wniosek na łączną wnioskowaną 

kwotę.50 000,00zł 

 Sektor publiczny: 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę.50 000,00zł 

Limit dostępnych środków finansowych w każdym z konkursów VII naboru 

wyniósł 50 000,00 zł 

 

Wnioski złożone do LGR „Mòrénka” charakteryzowały się bardzo szeroką 

tematyką. Zakresy planowanych przedsięwzięć dotyczyły m.in.: rewitalizacji 

miejscowości i budynków, budowy małej infrastruktury turystycznej, 

konserwacji i oznakowania pomników przyrody, działań melioracyjnych, czy 

realizacji działań promujących obszar LGR. Większość wniosków dotyczyło 

rozwoju działalności gospodarczej, w tym dywersyfikacji działalności 

związanej z rybactwem.  

 

Prace związane z procedurą oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie VI i 

VII naboru wniosków odbywały się na czterech posiedzeniach. Pierwsze 

posiedzenie VI naboru odbyło się 17 marca, a kolejne 7 kwietnia. Posiedzenia 

VII naboru odbyły się 29 maja oraz 24 czerwca. 
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XX. Działalność LGR w roku 2015 

 

 prowadzenie biura i punktu konsultacyjnego; 

 działania dotyczące przygotowania strategii na nowy okres 

programowania 2014-2020; 

 promocja działań LGR i regionu w lokalnych mediach; 

 aktualizacja treści aplikacji mobilnej; 

 zakup ulotek i naklejek promujących aplikacje mobilną; 

 zakup map ściennych obszaru LGR Mòrénka; 

 wydanie przewodnika turystycznego; 

 utworzenie nowej strony internetowej LGR Mòrénka; 

 w ramach projektu współpracy z LGR Pojezierze Krajeńskie: 

- wyjazd na targi turystyczne GLOBALNIE do Katowic; 

- wydruk wspólnej mapy turystycznej; 

- zakończenie budowy Międzyregionalnego Centrum Współpracy i 

Promocji w Charzykowy; 

 wydanie broszury podsumowującej działalność LGR Mòrénka; 

 


