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I. Nazwa Stowarzyszenia. 

Nadnotecka Grupa Rybacka 

II. Siedziba i adres Stowarzyszenia. 

ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła  

III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000338900 – Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy 

KRS w Poznaniu 

IV. Skład Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Eugeniusz Bogdan - Prezes NGR 

Lidia Pirtań - Wiceprezes NGR 

Krzysztof Czarnecki - Wiceprezes NGR 

Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu 

Zdzisław Cebula - Sekretarz Zarządu 

Andrzej Błaszczyk - członek Zarządu 

Aleksandra Ratajczak - członek Zarządu 

Marek Kupś - członek Zarządu 

V. Skład Komisji Rewizyjnej. 

Szarek Edward – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Reprezentant Gminy Wałcz - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zbierajewski Jerzy - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

VI. Cele statutowe Stowarzyszenia. 

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej terenów zależnych od rybactwa, a w 
szczególności: 
 

a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich; 
b) aktywizacja mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa;  
c) działania wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) 
d) łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim. 

 

VII. Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i 

odpłatnej. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej. 
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VIII. Opis działalności prowadzonej w 2013 r.  

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSROR. 

 

W dniu 23 listopada 2010 roku w Warszawie została zawarta umowa o warunkach i sposobie 

realizacji LSROR. Umowa ta stanowi podstawowy dokument normujący działania NGR w zakresie 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

2. Realizacja zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i 

sposobie realizacji LSROR w 2013 roku. 

W 2013 r. Nadnotecka Grupa Rybacka zrealizowała większość zobowiązań, wynikających z umowy o 

warunkach i sposobie realizacji LSROR. Są to m. in.: 

a) NGR rozpowszechniała informacje o LSROR oraz o zasadach przyznania pomocy finansowej w 

ramach środków objętych osią priorytetową 4, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania.  

Nadnotecka Grupa Rybacka w 2013 r. podjęła szereg działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących wykorzystania środków EFR w ramach operacji. W roku 2013 Stowarzyszenie 

szczególny nacisk położyło także na działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR. 

Pracownik ds. promocji na bieżąco aktualizował stronę internetową NGR zamieszczając 

informacje o aktualnych wydarzeniach z życia NGR, o beneficjentach, konkursach itp. Bieżącą 

obsługą i aktualizacją strony zajmowała się także zatrudniona do tego celu firma SUN GROUP. 

Aby rozpowszechnić informacje o działalności NGR i wzmocnić jej wizerunek wśród lokalnych 

społeczności oraz w celu zapewnienia potencjału beneficjentów dla projektów realizowanych 

w ramach 4 osi PO Ryby, informacje o naborach ogłoszone zostały w lokalnej prasie. 

Stowarzyszenie zakupiło także elementy promocyjne w postaci kalendarzy promocyjnych na 

2014 r. 

W roku 2013 Nadnotecka Grupa Rybacka kontynuowała także projekty edukacyjne na 

obszarze wdrażania LSROR, tj. utworzyła kolejne ścieżki edukacyjne na terenie każdej z gmin 

należących do obszaru działania NGR. Zakończono także realizację projektu oznakowania 

kierunkowskazami dojścia i dojazdu do wód znajdujących się na obszarze NGR, a także 

oznaczenia samych jezior i rzek tablicą informacyjną. Ponadto współpracując z gminą 

Trzcianka NGR utworzyła „Park Ryb Słodkowodnych”, którego celem jest podniesienie 

atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności obszaru działania.  

W ramach zadania polegającego na realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych NGR 

była współorganizatorem imprezy promującej drogę wodną E70 na obszarze NGR, która 

odbyła się przy nowej marinie w Drawsku. 

NGR brała także udział w wielu projektach związanych z rozpowszechnianiem informacji o 

LSROR oraz o zasadach przyznania pomocy finansowej w ramach środków objętych osią 

priorytetową 4 realizowanych w ramach działania 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy 



6 

 

międzyregionalnej i międzynarodowej”. Były to m. in udział w różnego rodzaju lokalnych 

inicjatywach promocyjnych typu Regionalne RozmaitOŚCI w Wieleniu, Festyn 

Archeologiczno-Rybacki w Żoniu. 

Szczegółowy opis realizowanych działań promocyjno - informacyjnych zawiera część opisowa 

realizacji umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 oraz 4.2. 

b) Biuro NGR w 2013 r. świadczyło bieżące bezpłatne konsultacje potencjalnym beneficjentom w 

zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie PO Ryby oraz sporządzania 

wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR. 

Doradztwo w tym zakresie prowadzone było przez dwie pracownice ds. obsługi wniosków i 

konkursów na wybór operacji. Przyszłym beneficjentom udzielano bezpośrednich 

konsultacji w biurze NGR, (bez konieczności wcześniejszej rejestracji), telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

c) W 2013 r. NGR terminowo przeprowadzała postępowania w sprawie wyboru operacji, 

zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na 

realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” z 15 października 2009 roku 

(Dz.U.09.177.1371), w jego nowelizacji oraz zgodnie z harmonogramem konkursów na wybór 

operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 

ramowej.  

W 2013 r. ogłoszono 2 nabory  wniosków o dofinansowanie, zgodnie z harmonogramem 

konkursów stanowiącym załącznik do umowy ramowej. Jeden z naborów ogłoszonych w 

2013 roku został rozstrzygnięty w roku 2014, gdyż termin przyjmowania wniosków trwał od 

16 grudnia 2013 roku do 30 styczna 2014 roku. Wszystkie nabory ogłoszone i zrealizowane 

zostały z zachowaniem właściwych terminów wskazanych w powyższym Rozporządzeniu oraz 

z zachowaniem zasad ujętych w LSROR (w tym w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu 

NGR.). 

W celu zapewnienia potencjału beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach 4 osi 

PO Ryby, informacje o naborach ogłoszone zostały w lokalnej prasie.  

Sprawną pracę Komitetu NGR gwarantował program do elektronicznej obsługi wniosków, na 

który przedłużono licencję. Członkom Komitetu zapewniono wynagrodzenie, zwrot kosztów 

dojazdu oraz wyżywienie podczas posiedzenia.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE VIII NABORU WNIOSKÓW  

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniające wnioski złożone w VIII naborze odbyło się                                          

12 czerwca 2013 r. Konkurs zrealizowany został w terminie od 10 kwietnia do 27 maja 2013 r. i 

dotyczył działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru 

działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej...” oraz 4.1.4 
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- „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w naborze tym złożono 14 

wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 2.116.367,75 zł. 

 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

• rozwój gospodarstw rybackich – 3 wnioski, 

• reorientacja działalności w kierunku turystyki – 1 wniosek, 

• utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (w tym wodnej) – 4 wnioski, 

• budowa obiektów publicznych pełniących funkcje sportowe i społeczno-kulturalne – 2 

wnioski, 

• organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży – 2 wnioski, 

• promocja obszaru NGR – 1 wniosek, 

• ochrona przyrody – 1 wniosek. 

 

NABÓR VIII 

10.04 - 27.05.2013 

Ilość złożonych 
wniosków 

Wnioskowana wartość 
dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 
wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 
wybranych do 

dofinansowania przez 
NGR, przekazanych do 
dalszej oceny Urzędów 

Marszałkowskich 
(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się 
w limicie) 

Wnioskowana wartość 
dotacji operacji 
wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  1.247.318,66 zł, w tym: 

976.032,50 zł - sektor publiczny 

271.286,16 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 9 Razem - 1.346.340,75 zł Razem - 108 % Razem - 7 Razem - 1.194.693,10 zł 

3 - sektor publiczny 
976.032,50 zł - sektor 

publiczny 
100 % - sektor 

publiczny 
3 - sektor publiczny 

976.032,50 zł - sektor 
publiczny 

6 - sektor społeczny 
i gospodarczy 

370.308,25 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

137 % - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

4 - sektor społeczny i 
gospodarczy 

218.660,60 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 523.474,24 zł 

4 668.614,00 zł 128% 3 519.274,00 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 –  sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  526.960,32 zł, w tym: 

200.000,00 zł - sektor publiczny 

326.960,32 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 1 Razem - 101.413,00 zł Razem - 19 % Razem - 1 Razem - 101.413,00 zł 

sektor publiczny - brak wniosków 
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1 - sektor społeczny 
i gospodarczy 

101.413,00 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

31 % - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

1 - sektor społeczny i 
gospodarczy 

101.413,00 - sektor 
społeczny i gospodarczy 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach VIII naboru wniosków. 

W ramach działania  4.1.1 – sektor publiczny, wnioski złożyły 3 gminy a ich łączna wartość 

dofinansowania równa była kwocie limitu. Komitet NGR wszystkie wnioski uznał za zgodne z 

LSROR i wybrał do dofinansowania. 

W tym samym działaniu w naborze VIII wpłynęło 6 wniosków złożonych przez wnioskodawców 

należących do sektora społecznego i gospodarczego, w tym 2 wnioski złożył ten sam podmiot 

(stowarzyszenie). Działanie to cieszyło się średnim zainteresowaniem wnioskodawców z tego 

sektora – wartość złożonych wniosków tylko o 37 % przewyższyła dostępny limit środków. 

Komitet NGR jeden wniosek uznał za niezgodny z LSROR i z tego względu nie podlegał on dalszej 

ocenie punktowej. Ponadto jeden inny wniosek nie został wybrany do dofinansowania ze 

względu na wyczerpanie limitu środków. 

W ramach działania 4.1.2 złożono tylko 4 wnioski na łączną wartość przekraczającą tylko o 28 % 

limit środków z ogłoszenia. W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR jedna operacja 

uznana została za niezgodną z LSROR, a trzy pozostałe jako zgodne z LSROR i wybrane zostały do 

dofinansowania.  

Działanie 4.1.4 cieszyło się słabym zainteresowaniem, zarówno ze strony gmin, jak i podmiotów 

należących do sektora społecznego i gospodarczego. W ramach tego działania wpłynął tylko 

jeden wniosek, złożony przez stowarzyszenie. Został on pozytywnie oceniony i wybrany do 

dofinansowania przez Komitet NGR. 

 

d) Po każdym zakończonym konkursie NGR dokonywała przekazania do Urzędów 

Marszałkowskich (w Poznaniu oraz w Szczecinie) oryginałów uchwał Komitetu NGR w sprawie 

wyboru operacji oraz list ocenionych operacji wraz ze wszystkimi złożonymi w danym naborze 

wnioskami o dofinansowanie na operacje w ramach realizacji LSROR.  

Przekazania dokumentacji konkursowej dokonywano zawsze z zachowaniem 45 - 

dniowego terminu, określonego w Rozporządzeniu sprawie szczegółowych warunków                      

i trybu przyznawania pomocy. Powyższa dokumentacja przechowywana jest również                       

w siedzibie NGR. 

e) NGR informowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji 

LSROR. 

Informacje o naborach wniosków za pośrednictwem NGR ogłoszone zostały w lokalnej prasie. 

Dzięki temu trafiły one do szerokiego grona osób zamieszkujących obszar LSROR. Ponadto, 

informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganą 

dokumentacją, umieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz tablicy znajdującej 

się w siedzibie NGR. W 2013 r. NGR występowała również z wnioskami o podanie do 

publicznej wiadomości informacji o planowanych naborach do Urzędów Marszałkowskich, co 

następowało zawsze zgodnie z wymogami Rozporządzenia. 
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f) Komitet NGR dokonując oceny operacji złożonych do poszczególnych konkursów sprawdzał 

zgodność operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d 

rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy z LSROR. 

Komitet NGR dokonywał wyboru operacji zgodnie z procedurami zawartymi w Regulaminie 

Organizacyjnym Komitetu stanowiącym załącznik do LSROR oraz kryteriami oceny operacji 

wskazanymi w Strategii dla operacji zgodnych z LSROR. 

 

g) Komitet NGR dokonywał wyboru operacji zgodnie z procedurami oceny operacji opisanymi w 

LSROR oraz na podstawie kryteriów oceny operacji wskazanych w LSROR. 

Przez cały okres działania Stowarzyszenia w 2013 r. funkcjonowanie Komitetu NGR odbywało 

się z zachowaniem zasad wynikających z Rozporządzenia MRiRW z dnia 29 września 2009 w 

sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać LSROR (...) oraz przepisami 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 o Europejskim Funduszu Rybackim (reprezentatywność składu 

Komitetu np. trójsektorowość, udział 3 przedstawicieli z każdego sektora, 50-procentowy 

udział rybaków). 

 

h) W 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadził kontrole 

dotyczące informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie w ramach środka 4.1 oraz 

4.2.  

Kontrolowane były przede wszystkim wydarzenia o charakterze promocyjnym, 

informacyjnym i szkoleniowym  ujęte w harmonogramach stanowiących załączniki do umów 

o dofinansowanie. W ramach środka 4.1 - funkcjonowanie NGR W roku 2013 

przeprowadzono następujące kontrole: 

1) Kontrola z dnia 29.01.2013 w zakresie weryfikacji zobowiązań wynikających z § 5 pkt. 3-8 

Umowy Ramowej NGR. 

2) Kontrola z dnia 26.02.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie  nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o 

dofinansowanie operacji – Szkolenie dla pracowników, władz i członków organów NGR w 

zakresie ewaluacji projektów LSROR. 

3) Kontrola z dnia 12.03.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o 

dofinansowanie operacji – NGR w przedszkolach – gmina Szydłowo. 

4) Kontrola z dnia 20.05.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

płatność końcową oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 

00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 r.  

5) Kontrola z dnia 20.05.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o 

dofinansowanie operacji – Ryby mają głos – konkurs wędkarski „Na ryby, czyli wspólne 

wędkowanie”. 
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6) Kontrola z dnia 23.05.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o 

dofinansowanie operacji – NGR w przedszkolach – wizyty w gospodarstwach rybackich. 

7) Kontrola z dnia 25.05.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o 

dofinansowanie operacji – Impreza promująca drogę wodną E70 w Drawsku. 

W ramach środka 4.2 – współpraca odbyły się następujące kontrole: 

1) Kontrola z dnia 16.06.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00141-

6173-SW1500004/13 z dnia 28.05.2013 roku – „Festyn archeologiczno – rybacki” w Żoniu, 

gm. Margonin. 

2) Kontrola z dnia 21.07.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00141-

6173-SW1500004/13 z dnia 28.05.2013 roku – „Regionalne RozmaitOŚCI” – Piknik rybny w 

Wieleniu. 

3) Kontrola z dnia 13.08.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00141-

6173-SW1500004/13 z dnia 28.05.2013 roku – Obóz ekologiczno –wędkarski w Próchnówku 

w ramach projektu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”. 

4) Kontrola z dnia 04.12.2013 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00141-

6173-SW1500004/13 z dnia 28.05.2013 roku – Uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. 

„Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Drawieńskim Parku Narodowym”. 

 

i) Wszystkie zmiany LSROR, załącznika nr 2 lub nr 3 dokonywane były za uprzednią pisemną 

akceptacją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wszelkie zmiany w jej zapisach konsultowane były wcześniej z Zarządem NGR, następnie 

akceptowane przez Walne Zgromadzenie Członków NGR a ostatecznie przez MRiRW.  

Zmianie uległy między innymi kwestie związane z: 

 budżetem NGR, 

 wartościami wskaźników realizacji celów obniżonymi proporcjonalnie do 

zmniejszonego budżetu NGR, 

 harmonogramem konkursów w dwulatce 2014 – 2015, 

 Regulaminem Organizacyjnym Komitetu NGR oraz jego załącznikami, 

 kryteriami  ocen operacji. 
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Wprowadzono także niewielkie pisarskie zmiany w treści LSROR. 

j) Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w 2013 r. odbywało się za zachowaniem zasad 

i obowiązków określonych w pkt 12 – 16 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR. 

3. Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz 

nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności. 

Numer umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 

nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności: 00031-6173-SW1500699/12/13 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 11.01.2013 roku 

Kwota z umowy o dofinansowanie: 536 956,40 zł 

3.1 Realizacja umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 

rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w 2013 

roku. 

3.1.1. Przygotowanie LSROR. 

 

W 2013 r. bieżącą nowelizacją Strategii zajmowali się pracownicy biura NGR. Wszelkie zmiany w jej 

zapisach konsultowane były wcześniej z Zarządem NGR, następnie akceptowane przez Walne 

Zgromadzenie Członków NGR a ostatecznie przez MRiRW.  

3.1.2. Administrowanie LGR. 

Zatrudnienie. 

W roku 2013 kontynuowane były umowy o pracę z 5 pracownikami. W Stowarzyszeniu na pół etatu 

zatrudniony był Dyrektor Biura, na cały etat natomiast pozostali pracownicy - specjalista ds. promocji, 

specjalista ds. integracji i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz dwóch specjalistów 

ds. obsługi wniosków, konkursów i administracji. Jeden z pracowników - specjalista ds. integracji i 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zrezygnował z pracy w biurze NGR. Jego 

zatrudnienie ustało w miesiącu czerwcu 2013 roku. Obecnie w biurze NGR zatrudnionych jest 

pozostałych 4 pracowników. Regularnie opłacane były obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, 

podatki oraz wynagrodzenia dla pracowników.  

Wyposażenie biura oraz koszty bieżące. 

Komfortowe warunki pracy dla zatrudnionych zapewniały zaplanowane wydatki na badania 

okresowe i wydatki BHP oraz comiesięczne dostawy wody EDEN.  

Nadnotecka Grupa Rybacka w roku 2013 ze względu na wzorowy przebieg dotychczasowej 

współpracy kontynuowała większość umów z dotychczasowymi dostawcami usług w zakresie 

wynajmu pomieszczeń biurowych, obsługi rachunkowo – księgowej, prawnej, informatycznej, 

bieżącego dostępu do sieci internetowej oraz telefonicznej i obsługi pocztowej.  
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Biuro NGR funkcjonowało sprawnie opierając się na zakupionym w rok 2011 sprzęcie i 

oprogramowaniu. W roku 2013 zakupiono jedynie niezbędne do dalszej pracy licencje programowe. 

Potrzeby NGR w zakresie materiałów biurowych i eksploatacyjnych obsługiwały na bieżąco firmy 

VERNON i UFO, z którymi współpracowano już także w roku ubiegłym. Pracownicy biura NGR 

zapewniali także bieżące bezpłatne konsultacje potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości 

uzyskania dofinansowania w zakresie PO Ryby. 

Do realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia wykorzystywano 

samochód, który został ubezpieczony m. in. obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Niezbędne było 

także dokonanie okresowego przeglądu samochodu w autoryzowanym serwisie samochodowym po 

przejechanych 20 tysiącach kilometrów. Obsługą związaną z kosmetyką samochodową zajmowała się 

firma współpracująca z NGR już w roku poprzednim.  

Zapewniono również pokrycie kosztów podróży służbowych organów i pracowników Biura NGR. W 

ramach delegacji służbowych przedstawiciele NGR wzięli udział w następujących wydarzeniach: 

warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, XX Forum 

Gospodarczym w Toruniu, konferencji pt. "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej 

perspektywie finansowej na lata 2014-2020”, "Krajowej konferencji turystycznej" w Mielnie, 

konferencji pt. "Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". 

Członkowie Zarządu i biura NGR złożyli wizytę w siedzibie MRiRW, w celu omówienia szczegółów 

związanych z programem naprawczym grupy. Ponad to członkom Zarządu NGR zwrócono także 

koszty dojazdu na posiedzenia Zarządu w roku 2013. 

3.1.3. Badania dotyczące obszaru objętego LSROR. 

Pracownik ds. promocji wziął udział w cyklu wyjazdów służbowych mających na celu aktualizację 

informacji na temat obszaru objętego LSROR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, postaci lokalnych 

liderów oraz nt. istniejących aktywności rybackich i gospodarczych. Badania dotyczyły też 

monitorowania projektów realizowanych za pośrednictwem NGR oraz ewaluacji inicjatyw 

wewnętrznych NGR W tym celu zapewniono środki na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu. 

Mierzalnym rezultatem przeprowadzonych działań było sprawozdanie z badań obszaru za rok 2013, 

które zostało rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej NGR. Wizyty pracownika 

biura NGR na obszarze poszczególnych gmin zaowocowały też zgromadzeniem dokumentacji 

fotograficznej z realizacji projektów przez beneficjentów oraz projektów wewnętrznych NGR.  

3.1.4. Ewaluacja LSROR i funkcjonowania LGR. 

Zaplanowane w preliminarzu wydatków na 2013 rok zadanie dotyczące przeprowadzenia ewaluacji 

LSROR i funkcjonowania LGR nie zostało zrealizowane. Po serii rozmów członkowie Zarządu oraz 

główny twórca Strategii zdecydowano, iż w bieżącym okresie realizacja tego zadania byłaby 

bezcelowa. Ewaluacja jest jako długotrwały proces analiz oraz ulepszania (rozwoju) LSROR. Jej 

przeprowadzenie wymagałoby przeprowadzenia badań i analiz w długim okresie czasu. Realizacja jej 

zaleceń związana byłaby przede wszystkim ze zmianą kierunków rozwoju w LSROR a tym samym 

zmianą w zakresie działań możliwych do realizacji przez beneficjentów. Ponieważ rok 2013 to okres, 

w którym do dyspozycji beneficjentów pozostała już niewielka kwota pieniędzy – największe 

wydatkowanie środków z budżetu NGR miało miejsce w latach poprzednich, czyli w okresie 2011-

2012. Zarząd NGR zdecydował, iż realizacja tego zadania byłaby bezzasadna na tak późnym etapie 

wdrażania LSROR. W wyniku niewydatkowania zaplanowanej kwoty środków na przeprowadzenie 

ewaluacji oraz ze względu na inne uzyskane podczas bieżącej działalności oszczędności NGR 
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zaplanowała do realizacji kolejne zadania, które uzyskały akceptację Urzędu Marszałkowskiego w 

Poznaniu. 

3.1.5. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR. 

W roku 2013 Stowarzyszenie szczególny nacisk położyło także na działania informacyjne dotyczące 

realizacji LSROR lub działalności LGR. 

Pracownik ds. promocji na bieżąco aktualizował stronę internetową NGR zamieszczając informację o 

aktualnych wydarzeniach z życia NGR, o beneficjentach, konkursach itp. Bieżącą obsługą i aktualizacją 

strony zajmowała się także zatrudniona do tego celu firma SUN GROUP. 

W celu zapewnienia potencjału beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach 4 osi PO Ryby, 

informacje o naborach ogłoszone były w lokalnej prasie. Do tego celu NGR w dalszym ciągu 

współpracowała z gazetą Tygodnik Nowy ze względu na jej największy zasięg na obszarze NGR oraz 

na największy nakład wśród wszystkich lokalnych wydawców z terenu NGR. 

W roku 2013 Nadnotecka Grupa Rybacka zrealizowała także projekt dotyczący utworzenia kolejnych 

ścieżek edukacyjnych na terenie każdej z gmin należących do obszaru działania NGR. Są to komplety 

trzech tablic edukacyjnych promujących rybactwo i turystykę na obszarze NGR, umieszczone w 

miejscach uczęszczanych przez turystów np. parkingach leśnych, miejscach związanych z wodami itp. 

Każda ścieżka składa się z trzech następujących tablic drewnianych: tablica edukacyjna obrotowa 

(światowid), tablica edukacyjna prezentująca i opisujące poszczególne grupy ryb, tablica edukacyjna z 

mapą terenu NGR z naniesionymi gospodarstwami rybackimi i agroturystycznymi. Ze względu na to, 

że projekt ten  spełnia zarówno funkcje promocyjną jak i edukacyjną wpisuje się on w założenia 

wewnętrznych programów NGR "Zintegrowana Promocja Obszaru NGR" oraz „Mała Ojczyzna”. 

W roku 2013 zakończono także realizację projektu utworzenia systemu oznakowania wód obszaru 

NGR, czyli oznakowania dojścia i dojazdu do jezior i rzek znajdujących się na obszarze NGR 

(kierunkowskazy), a także oznaczenia samych wód tablicą informacyjną. W ramach budżetu NGR w 

roku 2013 zakupiono kolejne kierunkowskazy drewniane z wypalonym napisem "Do jeziora", „Dojście 

do jeziora” oraz „Do rzeki”. Utworzono 41 tablic w drewnianych stelażach zawierających nazwę 

jeziora wraz z jego ogólnym kształtem oraz krótką charakterystyką. Projekt zrealizowano dzięki 

współpracy z użytkownikami jezior oraz z gminami z obszaru NGR. Realizacja tego projektu pozwoliła 

na zrealizowanie jednego z celów szczegółowych zawartych w LSROR związanego z poprawą dostępu 

do wód poprzez oznakowanie wód powierzchniowych i wpisuje się w założenia wewnętrznego 

programu NGR „Zintegrowana promocja obszaru”. 

W roku 2013 NGR zrealizowała także projekt pt. "Wody pełne ryb", który polegał na utworzeniu 

Parku Ryb Słodkowodnych na obszarze gminy Trzcianka należącej do terenu działania NGR. Celem 

projektu pt. "Wody pełne ryb" jest podniesienie atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności 

obszaru działania NGR poprzez utworzenie Parku Ryb Słodkowodnych jako atrakcji turystycznej oraz 

obiektu edukacyjnego. Utworzenie parku przyczyni się w przyszłości przede wszystkim do zwiększenia 

ruchu turystycznego na naszym obszarze oraz do rozpowszechnienia wiedzy i informacji na temat 

ryb, ich środowiska naturalnego, odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ryb 

występujących na terenie funkcjonowania NGR. Park Ryb Słodkowodnych pełni funkcję edukacyjno – 

rekreacyjną. Po pierwsze umożliwia osobom go odwiedzającym zapoznanie się z mieszkańcami 

okolicznych wód zaprezentowanymi w postaci rzeźb ryb z tzw. laminatu wykonanych w powiększonej 

skali, celem dobrego ukazania ich budowy anatomicznej. Po drugie przyczynia się do promocji 
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obszaru NGR poprzez zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze NGR oraz do rozpowszechnienia 

wiedzy i informacji na temat ryb, ich środowiska naturalnego, odżywiania, ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków ryb występujących na terenie funkcjonowania NGR. 

Projekt realizowany jest dzięki współpracy z Gminą Trzcianka, przy jeziorze Sarcz, gdzie 

zamontowano 5 modeli ryb słodkowodnych o długości ok. 3 – 5 m najbardziej charakterystycznych i 

najczęściej występujących w naszych wodach (karp, pstrąg, szczupak, okoń, jesiotr). Zainstalowano 

także 10 tablic edukacyjnych o rybach, środowisku wodnym itp. oraz przy każdym modelu tabliczki z 

opisami ryb tak, aby wszystkie elementy tworzyły kompleksową całość, możliwą do zwiedzania przez 

turystów.  

Biorąc pod uwagę edukacyjny charakter projektu, wpisuje się on w założenia programu 

wewnętrznego NGR „Mała Ojczyzna”. Jest on również ściśle związany z programem „Zintegrowana 

promocja obszaru NGR”, ponieważ utworzenie parku, jako atrakcji turystycznej, niewątpliwie 

stanowić będzie ogromny element promocji samej gminy, jak i obszaru NGR. 

 3.1.6. Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków Komitetu LGR. 

W ramach realizacji zadania „Szkolenia pracowników LGR, członków Zarządu oraz członków Komitetu 

LGR” przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty w zakresie ewaluacji projektów pn. „Ewaluacja 

LSROR i NGR”. W szkoleniu uczestniczyło 6 osób. Na szkoleniu poruszane były teoretyczne 

zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, monitoringu, ewaluacji, analizy wskaźników oraz 

sposobów ich oceny i prezentacji. Ponadto odbyły się warsztaty bazujące celach oraz na wskaźnikach 

założonych w LSROR NGR. Podczas warsztatów podkreślono jak ważna jest rola i znaczenie Biura, 

Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu LGR w zrealizowaniu LSROR i 

osiągnięciu założonych wskaźników.  

3.1.7. Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym 

LSROR lub działalnością LGR. 

W ramach zadania polegającego na realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych NGR była 

współuczestnikiem imprezy promującej drogę wodną E-70, która odbyła się przy marinie w Drawsku. 

Działanie to było odpowiedzią na ustalenia grup rybackich podjęte na spotkaniu w Gołaszewie w 

dniach 30 – 31 lipca 2012 roku dotyczącym współpracy na rzecz rozwoju wzdłuż drogi wodnej E70.  

Główne cele imprezy dotyczyły: promocji wiedzy o Międzynarodowej Drodze Wodnej E – 70 wśród 

mieszkańców obszaru NGR, promocji sportów wodnych, informacji o działalności NGR oraz 

możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków osi 4 PO RYBY 2007 – 2013, członków NGR 

prowadzących działalności gospodarcze, w tym rybackie, spożycia ryb.  

Podczas imprezy dodatkowo przygotowano: konkursy sprawnościowe z nagrodami, darmowe zabawy 

w kulach na wodzie,  zawody w podnoszeniu ciężarka oraz rozegrano turniej piłki siatkowej. Wielu 

chętnych skorzystało z darmowych rejsów spacerowych jednostką jachtową „Weekend 830” po 

Noteci, a w trakcie imprezy do drawskiej przystani przybyli kajakarze biorący udział w spływie. 

Uczestnicy imprezy mogli poszerzyć swoją wiedzę o drodze wodnej E70 zwiedzając wystawę 

dotyczącą tego szlaku i wziąć udział w prelekcji przygotowanej przez członka NGR pana Wojciecha 

Rybarczyka. Wystawa oraz wykład wraz z prezentacją multimedialną miały charakter swobodnego 

przekazu informacji o zasięgu szlaku E70. W budynku przystani serwowane były przysmaki 

regionalne: pęckowskie ciasta oraz ryby w przeróżnej formie - przygotowane przez rybaków, 
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członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Późnym popołudniem rozpoczął się koncert zespołu 

"Mazurskie trio". Na stoisku NGR rozprowadzane były materiały reklamowe i promocyjne dotyczące 

samej drogi wodnej E70, obszaru działania NGR oraz dotychczasowych działań i osiągnięć 

Stowarzyszenia. Impreza ta była wspólnym przedsięwzięciem gminy Drawsko i Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej oraz była współfinansowana przez obie strony. Z realizacji tego wydarzenia sporządzone 

zostało sprawozdanie oraz relacja fotograficzna, które udostępniane są wszystkim zainteresowanym 

za pośrednictwem strony internetowej NGR. 

3.1.8. Działania aktywizujące lokalne społeczności. 

W ramach realizacji zadania „Działania aktywizujące lokalne społeczności” NGR 

współuczestniczyła w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół z gminy Szydłowo, w ramach 

programu "Mała ojczyzna". Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (dzieci 

przedszkolne, ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum). Głównymi celami osiągniętymi w ramach 

realizacji tego zadania były: popularyzowanie spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży, edukacja 

uczniów w zakresie rybactwa i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rzek i jezior, 

poznanie i wykorzystanie najbliższego środowiska naturalnego dla celów edukacyjnych. Prowadzony 

przez panie Wiesławę Pyrcz i Kamilę Olszewską projekt obejmował kilkanaście imprez związanych z 

promocją zdrowia, edukacją ekologiczną i popularyzacją posiłków rybnych. W ramach projektu 

odbyło się kilka spotkań kółka kulinarnego poświęconych różnym potrawom z ryb, prelekcje 

dotyczące roli wody i ryb, konkurs ekologiczny i zawody wędkarskie, pogadanki, prelekcje, wystawy i 

gazetki.  Wszystkie działania były sfinansowane przez Nadnotecką Grupę Rybacką – zakup produktów 

spożywczych, w tym ryb dla kółka kulinarnego, zakup sprzętu sportowego i innych nagród 

rzeczowych do konkursów. 

W roku 2013 Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła także cykl działań edukacyjnych 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Działania te składały się z dwóch etapów – prelekcji w 

przedszkolu oraz wizyty w gospodarstwie rybackim. Cykl wizyt pracowników NGR w placówkach 

przedszkolnych na terenie gmin należących do obszaru działania stowarzyszenia polegał na 

przeprowadzeniu zajęć dla najstarszej grupy wiekowej w każdym z odwiedzanych przedszkoli. O 

wyznaczenie placówek poproszono władze oświatowe każdej z siedmiu gmin należących do obszaru 

NGR. Tematyką zajęć było życie ryb, zróżnicowanie gatunkowe tej grupy zwierząt, praca rybaka, cykl 

życia w stawie oraz udział potraw rybnych w zdrowej diecie. Zajęcia obejmowały krótkie pogadanki, 

gry i zabawy ruchowe, zabawę z tablicą interaktywną, zajęcia plastyczne (kolorowanki z rybami) oraz 

przekazanie dzieciom informacji o pielęgnacji ryb akwariowych. Projekt zakładał też przekazanie 

każdemu odwiedzanemu przedszkolu tablicy interaktywnej, kompletu pięciu pluszowych ryb, 

wyposażonego akwarium z rybką oraz kolorowanek i piórników z kredkami. 

W drugim etapie tego zadania przedszkolaki odwiedziły gospodarstwo rybackie, gdzie zapoznały się z 

pracą rybaka i organizacją gospodarstwa rybackiego. W tych gospodarstwach, w których prowadzona 

jest działalność gastronomiczna, w trakcie wycieczki dzieci zjadły także posiłek z potrawą rybną. Jeśli 

odwiedzane gospodarstwo nie prowadziło gastronomii, Nadnotecka Grupa Rybacka zakupiła u rybaka 

surowiec rybny do przyrządzenia posiłku rybnego w przedszkolnej kuchni. 

4. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej. 
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Numer umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej: 00141-6173-SW1500004/13 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 28.05.2013 roku. 

Kwota wnioskowanej pomocy: 228 155 ,88 zł 

Kwota przelanej zaliczki: 228 155 ,88 zł 

4.1 Realizacja umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie 

na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w 2013 

roku. 

Realizacja założeń wynikających z w/w umowy odbywała się na podstawie następujących porozumień 

o współpracy pomiędzy NGR a innymi grupami rybackimi: 

 Umowa współpracy partnerskiej zawarta w dniu 3 stycznia 2013 r. pomiędzy NGR, LGR 

„Pojezierze Krajeńskie”, LGR „Partnerstwo Jezior”, LGR „Warta Noteć” oraz aneksu do tej 

umowy. Z powodu odmowy udzielenia pomocy finansowej na realizację tego przedsięwzięcia 

przez właściwe Samorządy Województw, umowę wypowiedziały dwie grupy - LGR 

„Pojezierze Krajeńskie” oraz LGR „Partnerstwo Jezior”, 

 Umowa współpracy partnerskiej zawarta w dniu 22 lutego 2013 r. pomiędzy NGR a LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie”, 

 Porozumienie Trójstronne zawarte w dniu 09.05.2013 r pomiędzy NGR, LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” i Drawieńskim Parkiem Narodowym (w dniu 20 listopada 2013 r. zawarły 

został aneks do porozumienia), 

 Umowa współpracy międzyregionalnej zawarta 17 maja 2011 r. pomiędzy NGR, LGROW oraz 

LGR „7 Ryb”. 

4.1.1 Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych 

mających na celu nawiązanie współpracy i zdobycie wiedzy, wymianę 

informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia.  

W roku 2013 NGR nie przeprowadziła żadnych działań w ramach tego zadania. 

4. 1. 2. Prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa: 

1. Koszty delegacji pracowników, członków NGR podczas udziału w inicjatywach 

zewnętrznych (szkoleniach, konferencjach etc.), koszty dojazdu. 

W 2013 r. NGR poniosła nieznaczne koszty związane z uczestnictwem przedstawiciela NGR w 

konferencji Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich, która odbyła się w Gdańsku w dniach 9-10 

sierpnia br. (koszty delegacji oraz paliwa). W konferencji Konwentu uczestniczyli przedstawiciele 22 

Lokalnych Grup Rybackich. Celem konferencji była między innymi wymiana doświadczeń w zakresie 
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funkcjonowania LGR-ów w bieżącym okresie programowania, a także przedstawienie wstępnych 

informacji oraz postulatów dotyczących wdrażania EFMiR w okresie 2014-20120. Uczestnicy 

konferencji mieli również okazję wziąć udział w imprezie promocyjnej zorganizowanej przez                          

3 Lokalne Grupy Rybackie pn. „Fishmarkt 2013”, będącej doskonałym przykładem wykorzystania 

środków pochodzących z EFR w celu realizacji projektów współpracy między LGR-ami. 

2. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. 

Projekt został zrealizowany na podstawie Umowy współpracy partnerskiej zawartej w dniu 3 stycznia 

2013 r. pomiędzy NGR, LGR „Pojezierze Krajeńskie”, LGR „Partnerstwo Jezior”, LGR „Warta Noteć” 

oraz aneksu do tej umowy. Z powodu odmowy udzielenia pomocy finansowej na realizację tego 

przedsięwzięcia przez właściwe Samorządy Województw, umowę wypowiedziały dwie grupy - LGR 

„Pojezierze Krajeńskie” oraz LGR „Partnerstwo Jezior”. Partnerem, będącym organizatorem projektu, 

był ON PZW w Pile, z którym grupy podpisały umowę dotyczącą realizacji projektu.  

Celem ogólnym projektu było przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości ekologicznej 

oraz poszerzenie wiedzy wędkarskiej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w kołach wędkarskich ON 

PZW w Pile. 

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia: 

a) Turniej ekologiczno - wędkarski dla dzieci i młodzieży – 23.03.2013 r., Piła 

b) Konkurs plastyczny pn. „Czyste wody - Zdrowe ryby” – termin składania prac w okresie           

01.01–15.05.2013 r., rozstrzygnięcie konkursu przez komisję – 11.06.2013 r., Piła 

c)  Obozy ekologiczno – wędkarskie: 

 I turnus – 01-14.07.2013 r., stanica harcerska ZHP Próchnówko, gm. Tuczno 

 II turnus – 01-14.08.2013 r., stanica harcerska ZHP Próchnówko, gm. Tuczno 
 

W projekcie uczestniczyło łącznie 233 dzieci i młodzieży zrzeszonych w kołach wędkarskich w ON 

PZW Piła oraz 12 osób dorosłych (członkowie komisji sędziowskich oraz instruktorzy i kierownicy 

obozów wędkarskich), w tym: 

 

a) Turniej ekologiczno - wędkarski dla dzieci i młodzieży – 94 dzieci + 6 członków komisji, 

b) Konkurs plastyczny pn. „Czyste wody - Zdrowe ryby” – ok. 100 dzieci + 8 członków komisji, 

c) Obóz ekologiczno – wędkarski: 

 I turnus – 19 osób łącznie, w tym 6 dzieci z NGR + 3 osoby kadra 

 II turnus – 20 osób łącznie, w tym 4 dzieci z NGR + 3 osoby kadra 
 

Informacje o projekcie zostały opublikowane w postaci notatek na stronach ON PZW oraz 

współpracujących grup, a także zamieszczone w lokalnej prasie. Sporządzono również sprawozdanie z 
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realizacji projektu, które rozpowszechniono w biurze NGR, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej NGR. 

3. Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Drawieńskim Parku Narodowym.  

Projekt został zrealizowany na podstawie Umowy współpracy zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy 

NGR a LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. W dniu 06.05.2013 r. obie grupy podpisały również 

Porozumienie Trójstronne z Drawieńskim Parkiem Narodowym (w dniu 20 listopada 2013 r. zawarły 

aneks do tej umowy) dotyczące realizacji projektu. 

Celem ogólnym projektu był rozwój wspólnego obszaru zależnego od rybactwa NGR oraz LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie” pod względem turystycznym, edukacyjnym i promocyjnym. W ramach 

projektu NGR sfinansowała następujące elementy wyposażenia ośrodka edukacyjnego w Ostrowcu w 

DPN: 

 meble (szafki, ławki, stół edukacyjny), 

 materiały edukacyjne dla dzieci (tablice edukacyjne, leśne koło fortuny, zegary ścienne, 

puzzle, układanki, pieczęcie edukacyjne, tropy zwierząt), 

 sprzęt komputerowy i RTV (projektor, pilot do projektora, uchwyt do projektora sufitowy, 

stolik pod projektor i komputer, laptop wraz z oprogramowaniem Windows oraz MS Office, 

wzmacniacz miksujący, głośniki, zestaw mikrofonów bezprzewodowych), 

 tablica informująca o finansowaniu projektu ze środków unijnych PO Ryby 2007-2013 oraz 

NGR i LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

 

Środki jakie LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” przeznaczyła na realizację tego przedsięwzięcia 

przeznaczone zastały na zakup takich elementów jak: 

 mikroskopy (mikroskop stereoskopowy, mikroskopy dla uczniów), 

 pomoce dydaktyczne (zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców, preparaty 

mikroskopowe, tacka do preparowania okazów, wodoszczelny tester ph + miernik 

temperatury, walizka Eko-badacza, pudełka z 2 lupami, szafka do preparatów 

mikroskopowych). 

Ponadto w dniu 4 grudnia współpracujące podmioty zorganizowały imprezę kończącą projekt, 

związaną z przekazaniem elementów wyposażenia ośrodka w Ostrowcu. Udział w niej wzięły 43 

osoby, w tym przedstawiciele LGR-ów, DPN oraz grupa dzieci z trzcianeckiej szkoły, które pokazały, w 

jaki sposób można wykorzystać przedmioty zakupione w ramach projektu, zarówno do celów 

edukacyjnych, jak i zabawy. 

Aby rozpowszechnić informacje o zrealizowanym projekcie, wydano ulotki promocyjne, które 

rozesłane zostały przede wszystkim do placówek oświatowych z obszarów grup oraz 

rozdysponowane w siedzibie parku. Zamieszczono również informacje o zrealizowanym projekcie w 

postaci notatek na stronach internetowych parku i współpracujących grup, a także opublikowano je 

w lokalnej prasie. 
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4. Doposażenie ośrodków edukacji leśnej lub ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych przy 

nadleśnictwach na obszarze NGR. 

Projekt został zrealizowany na podstawie Umowy współpracy zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy 

NGR a LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. Każda z grup indywidulanie podpisała porozumienia z 

wybranymi nadleśnictwami, których obszary leżą na terenie grup. NGR zawarła porozumienia z 

następującymi nadleśnictwami: Nadleśnictwo Płytnica, Nadleśnictwo Człopa, Nadleśnictwo Trzcianka. 

Celem ogólnym projektu był rozwój obszaru zależnego od rybactwa NGR oraz LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” pod względem turystycznym, edukacyjnym oraz promocyjnym. W ramach projektu 

NGR sfinansowała doposażenie ośrodków edukacji leśnej lub ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych 

przy w/w nadleśnictwach w następujące elementy: 

a) Nadleśnictwo Płytnica – doposażone zostały ścieżki edukacyjne przy siedzibie Nadleśnictwa 

Płytnica w Nowej Szwecji oraz przy polu biwakowym w osadzie Wrzosy: 

 6 zewnętrznych tablic edukacyjnych o tematyce leśnej, ekologii, zwierzęcej, 

 dendrofon, 

 

b) Nadleśnictwo Człopa – doposażony został Ośrodek Edukacji Leśnej przy siedzibie 

Nadleśnictwa: 

 5 tablic edukacyjnych z zawieszkami magnetycznymi o zwierzętach żyjących 

w lasach, 

c) Nadleśnictwo Trzcianka – doposażona została ścieżka przyrodniczo - leśna nad Bukówką 

(Smolarnia) przy Leśnictwie Rychlik: 

• zewnętrzny zestaw interaktywny, 

• koło fortuny do wnętrz, 

• 4 zewnętrzne tablice edukacyjne o tematyce leśnej, ekologii, 

zwierzęcej.  

Kwota, jaką LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” przeznaczyła na realizację tego przedsięwzięcia została 

przeznaczona na doposażenie ścieżki edukacyjnej przy Nadleśnictwie Głusko (ławki, śmietniki, tablica 

edukacyjna). 

5. Udział w Pikniku Rybnym w Wieleniu pod nazwą ”Regionalne RozmaitOŚCI”. 

Projekt został zrealizowany na podstawie Umowy współpracy zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy 

NGR a LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. W dniu 19 kwietnia 2013 r. NGR podpisała Porozumienie z 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieleniu, będącym organizatorem tego wydarzenia.  

Celem uczestnictwa grup w Pikniku Rybnym w Wieleniu była promocja grup, ich obszarów, członków i 

beneficjentów, regionalnej kultury, historii i tradycji oraz propagowania wiedzy o rybach i rybactwie. 

Piknik ten odbył się 21 lipca 2013 r. Z informacji uzyskanych od organizatora imprezy wynika, iż 

wzięło w nim udział ok. 5 tys. osób. W pikniku uczestniczyli przedstawiciele NGR i LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” – członkowie Zarządów i pracownicy biur, a także członkowie NGR, którzy jako 

wystawcy mieli okazję do zaprezentowania swoich działalności.  

Podczas pikniku obie grupy zorganizowały wspólne stoisko wystawiennicze, na którym prezentowane 

były i rozpowszechnianie materiały promocyjno – reklamowe dotyczące grup, foldery, mapy i 
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przewodniki turystyczne o obszarach ich działania. Zaprezentowane zostały również filmy 

promocyjne dotyczące NGR, nowopowstałej Mariny w Drawsku, opisujące jesiotra oraz sposób 

filetowania i skórowania ryb. Ponadto pracownicy biur udzielali też informacje o możliwości 

uzyskania dofinansowania z osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013. 

LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” uczestniczyła w projekcie bezkosztowo (zgodnie z umową z dnia 

22.02.2013 r. grupa ta jest uczestnikiem wydarzenia). 

Aby rozpowszechnić informacje o zrealizowanym projekcie, zamieszczono notatki o nim na stronach 

internetowych MGOK i współpracujących grup, a także opublikowano je w lokalnej prasie. 

Sporządzono również sprawozdanie z realizacji projektu, które rozpowszechniono w biurze NGR, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej NGR. 

6. Udział w "Festynie Archeologiczno - rybackim" w Żoniu w gminie Margonin.  

Projekt został zrealizowany na podstawie Umowy współpracy międzyregionalnej zawartej 17 maja 

2011 r. pomiędzy NGR, LGROW oraz LGR „7 Ryb”. Ze względu na to, iż miejscowość, w której odbył 

się festyn zlokalizowana jest na obszarze LGR „7 Ryb”, NGR zaprosiła do współpracy przy tym 

wydarzeniu właśnie grupę z Wągrowca. W dniu 19 kwietnia 2013 r. NGR podpisała Porozumienie z 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Margoninie, będącym organizatorem tego wydarzenia.  

Celem uczestnictwa grup w festynie była promocji grup, ich obszarów, członków i beneficjentów oraz 

poznanie regionalnej kultury i tradycji. 

Festyn ten odbył się 16 czerwca 2013 r. Z informacji uzyskanych od organizatora imprezy wynika, iż 

wzięło w nim udział ponad 1 tys. osób. W festynie uczestniczyli przedstawiciele NGR i LGR „7 Ryb” – 

członkowie Zarządu NGR i pracownicy biur, a także członkowie NGR, którzy jako wystawcy mieli 

okazję do zaprezentowania swoich działalności.  

Podczas festynu obie grupy zorganizowały wspólne stoisko wystawiennicze, na którym prezentowane 

były i rozpowszechnianie materiały promocyjno – reklamowe dotyczące grup, foldery, mapy i 

przewodniki turystyczne o obszarach ich działania. Zaprezentowane zostały również filmy 

promocyjne dotyczące NGR, nowopowstałej Mariny w Drawsku, opisujące jesiotra oraz sposób 

filetowania i skórowania ryb. Ponadto pracownicy biur udzielali też informacje o możliwości 

uzyskania dofinansowania z osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013. 

LGR „7 Ryb” uczestniczyła w projekcie bezkosztowo.  

Aby rozpowszechnić informacje o zrealizowanym projekcie, zamieszczono notatki o nim na stronach 

internetowych MGOK i współpracujących grup, a także opublikowano je w lokalnej prasie. 

Sporządzono również sprawozdanie z realizacji projektu, które rozpowszechniono w biurze NGR, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej NGR. 

7. Działania informacyjne na temat projektów współpracy.  

W ramach działań informacyjnych podjętych w 2013 r. przez NGR wydane i rozpowszechnione zostały 

ulotki o projektach współpracy pomiędzy NGR a LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz opublikowane 

zostały artykuły sponsorowane w lokalnej prasie. 
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Głównym celem tych działań było rozpowszechnienie informacji o zrealizowanych projektach - 

doposażeniu przez LGR-y ośrodka edukacyjnego w DPN oraz doposażeniu ośrodków edukacji leśnej 

lub ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych przy nadleśnictwach znajdujących się na obszarach 

współpracujących grup (rozpowszechnienie rezultatów projektów). Celem broszury była również 

promocja walorów przyrodniczych, działalności, oferty turystycznej i edukacyjnej DPN oraz 

nadleśnictw Trzcianka, Człopa, Płytnica, Głusko. 

Każda z grup sfinansowała wyprodukowanie 500 szt. ulotek. Ulotki, będące w dyspozycji NGR zostały 

rozesłane do 66 placówek oświatowych, zlokalizowanych na obszarze NGR, a także rozdysponowane 

w siedzibie parku oraz w siedzibie NGR.  

Artykuły o w/w projektach opublikowane zostały w lokalnej prasie obejmującej swoim zasięgiem 

obszary oby grup tj. na łamach Tygodnika Pilskiego (NGR) oraz Gazety Lubuskiej - Głosu Gorzowa 

(LGR "Pojezierze Dobiegniewskie"). Artykuły w prasie niezbędne były również w celu 

rozpowszechnienia rezultatów projektów. 

8. Inicjatywy organizowane przez inne Lokalne Grupy Rybackie. 

W ramach Umowy współpracy zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy NGR a LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej uczestniczyli w wydarzeniach 

zorganizowanych przez tą grupę. Było to uczestnictwo bezkosztowe. 

1) Smaki Pojezierza – III Regionalny Dzień Rybaka. 

Impreza miała na celu promowanie produktów rybactwa i spożywania ryb, edukację ekologiczną, 

integrację społeczności wokół środowisk rybackich oraz promocję obszarów zależnych od rybactwa, 

jak również promocję samego programu PO RYBY.  Ze strony NGR uczestniczyło 10 osób. 

2) Piknik rodzinny wraz ze spływem kajakowym i zawodami wędkarskimi. 

Spotkanie miało na celu promocję obszaru LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, wskazanie terenów jako 

atrakcyjnych turystycznie i podkreślenie roli naturalnego środowiska jako elementu aktywnej 

turystyki.  Ze strony NGR uczestniczyło10 osób. 

3) Książka o rybactwie. 

Jest to publikacja o charakterze naukowym opisująca historię rybactwa na przestrzeni lat na terenie 

Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, począwszy 

od jego początków aż po dzień dzisiejszy. Celem operacji jest promocja historii rybactwa, zarówno w 

zakresie lokalnym, jak i ogólnopolskim oraz podkreślenie znaczenia zawodu rybaka. W momencie 

składania przez NGR wniosku o płatność za 2013 r. książka nie została jeszcze wydana – zakończenie 

projektu planowane jest w I kwartale przyszłego roku. Obecnie trwa opracowywanie tekstu w oparciu 

o badania, źródła archiwalne, wywiady z rybakami w regionie oraz dokumentację fotograficzną. 

Wstępnie lider projektu założył wydanie 1.000 szt. publikacji. 
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IX. Walne Zebrania Członków NGR W 2013 roku. 

1. Członkowie NGR. 
Na dzień 31.12.2012 Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka liczyło 143 członków. W roku 2013 

do NGR przystąpiło 7 osób. 31 osób zostało wykreślonych z listy członków z powodu nieuiszczenia 

składek członkowskich, zatem na dzień 31.12.2013 r. Stowarzyszenie liczyło 119 członków.  

2. Walne Zebrania Członków NGR w roku 2013 oraz uchwały 

na nich podejmowane. 
W roku 2013 odbyły się cztery Walne Zebrania Członków NGR: 

2.1 Walne Zebranie Członków NGR – 04.04.2013 r. 

Omawiane zagadnienia: 

a. Zmiany w LSROR w zakresie: 

 wskaźników realizacji celów proporcjonalnie do obniżonego budżetu NGR 

 zmiany pisarskie w treści LSROR. 
b. Omówienie zagrożeń związanych z propozycjami składanymi przez MRiRW w zakresie 

zmniejszenia budżetu.  

c. Przedstawienie propozycji zmian w LSROR, w zakresie budżetu w 3 wariantach (zmiana 

załącznika nr 2 do umowy ramowej) w przypadku wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do 

umowy ramowej.  

d. Wybory uzupełniające do władz – Zarządu NGR. 

e. Zalecenia pokontrolne MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 roku. 

f. Zalecenia pokontrolne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 

lutego 2013 roku. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała warunkowa nr 1/04.04.2013 o przyjęciu aneksu nr 7 do LSROR. 

 Uchwała nr 2/04.04.2013 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu NGR. 

2.2 Walne Zebranie Członków NGR – 13.05.2013 r. 

Omawiane zagadnienia: 

a. Sprawozdanie z przebiegu spotkania przedstawicieli Zarządu NGR z pracownikami 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 24 kwietnia br. 

b. Propozycje zmian w LSROR oraz zmiany załącznika nr 2 do umowy ramowej z MRiRW. 

c. Propozycje zmian w Statucie NGR zgodnie z rekomendacjami MRiRW. 

WZC podjęło następujące uchwały: 
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 Uchwała nr 1/13.05.2013 o wyrażeniu zgody na podpisanie aneksu do umowy ramowej, w 

formie zaproponowanej przez MRiRW, z wyłączeniem par. 5 pkt 12b. 

 Uchwała warunkowa nr 2/13.05.2013 o zmianie LSROR w częściach opisanych w aneksie nr 8 

do LSROR. 

2.3 Walne Zebranie Członków NGR – 27.06.2013 r. 

Omawiane zagadnienia: 

a. Przedstawienia sprawozdania z przebiegu konferencji pt. „Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” w dniach 25-26.06.2013 

r. 

b. Zmiany w Statucie NGR. 

c. Omówienie pisma ws. akceptacji planu naprawczego NGR i Aneksu Nr 4 do umowy ramowej z 

MRiRW. 

d. Zmiany w załączniku nr 2 do Umowy Ramowej z MRiRW oraz w LSROR ujęte w Aneksie nr 8: 

 zmiany w budżecie NGR,  

 zmiany wartości wskaźników realizacji celów proporcjonalnie do budżetu obniżonego 

Aneksem nr 2 do umowy ramowej, 

 zmiany w harmonogramie konkursów w dwulatce 2014 – 2015, 

 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu NGR. 

e. Zmiany w załączniku nr 2 do Umowy Ramowej z MRiRW oraz w LSROR ujęte w Aneksie nr 9. 

f. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012. 

g. Sprawozdanie Komitetu NGR za 2012 rok. 

h. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. 

i. Propozycja regulaminu opłacania składek członkowskich. 

j. Przedstawienie rozliczenia zaliczek (niekwalifikowalności kosztów) za rok 2012. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/27.06.2013 w sprawie zmiany niektórych postanowień Statutu Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej, 

 Uchwała nr 2/27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej, 

 Uchwała warunkowa nr 3/27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w LSROR ujętych w 

aneksie nr 8 do LSROR, 

 Uchwała warunkowa nr 4 w sprawie zatwierdzenia zmian w LSROR ujętych w aneksie nr 9 do 

LSROR, 
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 Uchwała nr 5/27.06.2013 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2012, 

 Uchwała nr 6/27.06.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej oraz 

Komitetu NGR za rok 2012, 

 Uchwała nr 7/27.06.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2012 r. 

 Uchwała nr 8/27.06.2013 w sprawie uchwalenia regulaminu opłacania składek 

członkowskich. 

2.4 Walne Zebranie Członków NGR – 04.09.2013 r. 

Omawiane zagadnienia: 

a. Omówienie pisma MRiRW ws. uzupełnienia programu naprawczego NGR. 

b. Zmiany w LSROR ujęte w Aneksie nr 10: 

 zmiany w kryteriach ocen operacji,  

 zmiany w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Komitetu NGR. 

c. Przedstawienie ramowych założeń wniosku o dofinansowanie NGR dot. działania 4.1.5 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja 

lokalnych społeczności” na rok 2014. 

WZC podjęło następującą uchwałę: 

 Uchwała warunkowa nr 1/04.09.2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w LSROR ujętych w 

aneksie nr 10 do LSROR. 

 

X. Posiedzenia Zarządu NGR w 2013 roku. 

 
W roku 2013 Zarząd NGR obradował 9 razy podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne decyzje 

dotyczące funkcjonowania NGR: 

1. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 04.01.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Założenia związane z realizacją projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 
na 2013 r.  

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR.  
 
Podjęte uchwały: 

– brak uchwał. 

2. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 13.03.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 
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 Sprawy poruszane podczas posiedzenia konwentu LGR, które odbyło się w dniu 8 marca br.: 
przedstawienie omawianych zagadnień z punktu widzenia przedstawiciela Komitetu 
Monitorującego. 

 Sprawozdanie z przebiegu XX Forum Gospodarczego w Toruniu. 

 Omówienie kwestii aneksu do Umowy Ramowej proponowanej LGR-om przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków NGR: 
 

 ewentualne zmiany w budżecie, 
 wskaźniki realizacji celów założone w LSROR, 
 zmiany w treści LSROR (m. in. nazwy środków w kartach oceny wniosków 

stanowiących załącznik do LSROR), 
 wybory uzupełniające do władz NGR – Zarządu i Komitetu NGR. 

 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 
 
Podjęte uchwały: 

– Uchwała Nr 1/13.03.2013 w sprawie przyjęcia do NGR osób, które złożyły deklaracje 

członkowskie w okresie od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 13 marca 2013r. i dopuszczenia ich, 

jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

3. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 04.04.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Omówienie spraw poruszanych podczas Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej: 

 program i scenariusz obrad Walnego Zebrania Członków NGR, 

 propozycje zmian w LSROR – Aneks nr 7 do LSROR (zmiany wskaźników realizacji 

celów proporcjonalnie do obniżonego budżetu NGR oraz zmiany pisarskie w treści 

LSROR), 

 możliwości  zmian w LSROR w zakresie budżetu w 3 wariantach (zmiana załącznika 

nr 2 do umowy ramowej), 

 zmiany w składzie Zarządu NGR. 

 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR: 

 sprawy poruszane podczas warsztatów zorganizowanych dla pracowników biur 

Lokalnych Grup Rybackich przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 27 marca 2013 roku, 

 decyzja w sprawie zadań zaplanowanych do realizacji na 2013 rok we wniosku 

NGR na działanie 4.2 „Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa”, 

 16-20 września – wizyta przedstawicieli grup rybackich ze Szwecji. 

 

 Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. 

 

Podjęte uchwały: 
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– Uchwała Nr 1/04.04.2013 w sprawie przyjęcia do NGR osób, które złożyły deklaracje 

członkowskie  po 13 marca 2013r. i dopuszczenia ich, jako pełnoprawnych członków 

Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC.  

4. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 08.05.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Przedstawienie sprawozdania z przebiegu spotkania członków Zarządu NGR                                   

z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się                                    

24 kwietnia br. 

 Omówienie stanu środków w budżecie NGR pozostałych do wykorzystania przez jednostki 

należące do sektora publicznego. 

 Omówienie spraw poruszanych podczas Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej, które odbędzie się  13 maja 2013 roku: 

 program i scenariusz obrad Walnego Zebrania Członków NGR, 

 propozycje zmian w LSROR – Aneks nr 8 do LSROR: 

 zmiany w budżecie NGR,  

 zmiany celów szczegółowych oraz wskaźników realizacji celów, 

 zmiany w harmonogramie konkursów w dwulatce 2014 – 2015, 

 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu NGR. 

 propozycja zmiany w Statucie NGR. 

 Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR:  

 odpowiedź NGR na pismo MRiRW dotyczące opracowania programu naprawczego, 

 omówienie spraw związanych ze złożonymi uzupełnieniami do wniosków o płatność 

za 2012 rok oraz wniosków o dofinansowanie za 2013 rok. 

 zaproszenie na XI Okręgowy Zjazd Delegatów ON PZW w Pile w dniu 25 maja 2013 r. 

(PWSZ w Pile), 

 zaproszenie na konferencję „Mała retencja jako element kształtowania i ochrony 

zasobów wodnych i przyrodniczych na obszarze LGR Pojezierze Krajeńskie” w dniu 14 

maja 2013 r. (GOK w Lipce). 

 

Podjęte uchwały: 

– brak uchwał. 

5. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 13.06.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Przedstawienie rozliczenia zaliczek (niekwalifikowalności kosztów) za rok 2012 . 

 Omówienie pisma ws. akceptacji planu naprawczego NGR i Aneksu Nr 3 do umowy ramowej z 

MRiRW . 
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 Omówienie spraw poruszanych podczas Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej: 

 

 ustalenie daty WZC, 

 program i scenariusz obrad Walnego Zebrania Członków NGR, 

 zmiany w LSROR – Aneks nr 8 do LSROR: 

 zmiany w budżecie NGR,  

 zmiany wartości wskaźników realizacji celów proporcjonalnie do budżetu obniżonego 

Aneksem nr 2 do umowy ramowej, 

 zmiany w harmonogramie konkursów w dwulatce 2014 – 2015, 

 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu NGR. 

 zmiany w Statucie NGR, 

 sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012, 

 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Komitetu NGR za 2012 rok, 

 udzielenie absolutorium za 2012 rok Zarządowi NGR, 

 regulamin opłacania składek członkowskich. 

 Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

Podjęte uchwały: 

– Uchwała Nr 1/13.06.2013 w sprawie przyjęcia do NGR jednej osoby spośród tych, które 

złożyły deklaracje członkowskie po 4 kwietnia 2013 r. i dopuszczenia jej, jako pełnoprawnego 

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

6. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 27.06.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Decyzja Zarządu NGR ws. zasadności odwołania od decyzji Komitetu NGR złożonego przez 

Spółkę IPM. 

 Interpretacja prawna ws. kwalifikowalności kosztów za 2012 rok. 

 Omówienie spraw poruszanych podczas Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej nie przedstawionych podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu: 

 

 program i scenariusz obrad Walnego Zebrania Członków NGR, 

 zmiany w LSROR – Aneks nr 9 do LSROR: 

 zmiany w budżecie NGR,  

 zmiany w załączniku nr 2 do Umowy Ramowej, 

 sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2012, 

 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Komitetu NGR za 2012 rok. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

Podjęte uchwały: 
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- Uchwała Zarządu NGR Nr 1/27.06.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia odwołania dotyczącego wniosku NGR/08/4.1.2/04/13 pt. „Ryba, woda i 

przygoda” – reorientacja działalności w Pestkownicy na turystykę w oparciu o lokalne 

atrakcje wodne i leśne” - złożonego przez Spółkę IPM. 

7. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 19.08.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Ustalenie stanowiska Zarządu NGR ws. usunięcia lub zmiany kryterium premiującego 

członków NGR dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków przez Komitet NGR. 

 Ustalenie daty oraz wstępnego programu kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

 Relacja z konferencji Konwentu Polskich LGR, która odbyła się w dniach  9-10 sierpnia 2013 

roku. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR: 

 

 wizyta reprezentantów Szwecji na obszarze NGR. 

 omówienie umów o współpracy dotyczących oznakowania jezior na obszarze NGR. 

 

Podjęte uchwały: 

- brak uchwał. 

8. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 04.09.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Ustalenie stanowiska Zarządu NGR ws. dalszego postępowania NGR w związku                              

z uznaniem przez UMWW części kosztów w ramach projektów współpracy                                      

i funkcjonowania w 2012 roku za niekwalifikowalne (wezwanie ARiMR do zapłaty należności). 

 Omówienie założeń WOD na funkcjonowanie na 2014 rok (interpretacja ws. zasad naliczania 

10% środków przeznaczonych na wydatki bieżące LGR). 

 Omówienie sytuacji związanej z kolejnymi naborami NGR. 

 Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

 wizyta reprezentantów Szwecji na obszarze NGR. 

 

Podjęte uchwały: 

- Uchwała Nr 1/04.09.2013 w sprawie przyjęcia do NGR nowych członków  i dopuszczenia ich, 

jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia do czynnego udziału w WZC. 

- Uchwała Nr 2/04.09.2013 w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu Biura Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej. 
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9. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 30.09.2013 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Rozstrzygnięcie konkursu „Wody pełne ryb”. 

 Omówienie aneksu do umowy na funkcjonowanie na 2013 rok. 

 Omówienie wniosku o dofinansowanie na funkcjonowanie na 2014 rok. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

 zaproszenie na „Krajową konferencję turystyczną dotyczącą strategii rozwoju 

turystyki na obszarach objętych działaniami Lokalnych Grup Rybackich”, która 

 odbędzie się w Mielnie w dniach 17-19 października 2013 roku. 

 omówienie pisma MRiRW w sprawie braku akceptacji niektórych zmian                      

do LSROR. 

 ustalenie terminu wizyty studyjnej Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy rybackiej  na terenie 

NGR (28-31 październik?). 

 podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia kolejnych konkursów. 

 

Podjęte uchwały: 

– brak uchwał 

Dodatkowo w roku 2013 Zarząd NGR podjął 1 uchwałę elektroniczną: 

1. Uchwała elektroniczna nr 1/04.10.2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wyboru 

Partnera do projektu „Wody Pełne Ryb”. 

XI. Krótka charakterystyka finansowa Stowarzyszenia. 

Finanse Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka w roku 2013 kształtowały się następująco: 

 Środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r., wyniosły 33.334,12 zł: 

- stowarzyszenie - KASA  -   1.987,85 zł 

- stowarzyszenie – BANK BGŻ - 28.689,25 zł 

- umowa - administrowanie -   1.987,85 zł 

- umowa - współpraca  -                      0,00 zł 

 

 Fundusz statutowy stowarzyszenia wyniósł 41.460,50 zł (został w 2013 r. zwiększony o kwotę 

1.063,58 zł, tj. zysk z roku 2013), 

 

 Rozwiązano w 2013 r. rezerwę na kwotę 30.674,70 zł z tytułu wydatków niekwalifikowalnych 

w ramach następujących umów: 

 

- umowa - administrowanie -        1.969,29 zł 

- umowa - współpraca  -                  28.705,41 zł 

 

 Strata za rok 2013 w kwocie 7.659,85 zł zostanie odpisana z funduszu statutowego NGR. 


