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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 

Data wpisu do KRS 8 października 2009 r. 

IV. Skład Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Bogdan Eugeniusz– Prezes Zarządu 

Pirtań Lidia – Wiceprezes Zarządu 

Kupś Marek – Wiceprezes Zarządu 

Cebula Zdzisław – Sekretarz Zarządu 

Raczkowski Marek – Skarbnik Zarządu 

Błaszczyk Andrzej – Członek Zarządu 

Ratajczak Aleksandra - 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 2011 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 2011 roku. 

W 2011 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.  

W celu realizacji tego zobowiązania NGR wykorzystywała różnorodne działania informacyjne i 

promocyjne, a także uczestniczyła w wydarzeniach o charakterze promocyjnym i kulturalnym 

związanych z obszarem objętym LSROR oraz działalnością LGR. 

Aby zapewnić potencjał beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach 4 osi PO RYBY, 

Nadnotecka Grupa Rybacka organizowała warsztaty, szkolenia i konferencje, informujące o 

działalności NGR oraz warunkach i trybie uzyskania dofinansowania. Ponadto Stowarzyszenie 

uczestniczyło również w targach i wystawach, mających na celu promocję regionu i jego 

tożsamości kulturowej. Większą część z tych zadań zrealizowano w ramach współpracy 

podjętej w 2011 r. pomiędzy NGR, LGR Obra-Warta oraz LGR 7 Ryb. 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 2011 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 dwóch pracowników 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 2011 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.  
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W 2011 r. Nadnotecka Grupa Rybacka, zgodnie z harmonogramem konkursów ogłosiła 3 

nabory wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR.  Dotyczyły one wszystkich 

środków w ramach 4 osi PO RYBY 2007-2013. Spośród 3 ogłoszonych naborów wniosków, w 

2011 r. NGR zrealizowała tylko 2 nabory (nabór I i II), z czego jeden rozstrzygnięty został 

dopiero w roku kolejnym. Nabór III stawiający do dyspozycji wnioskodawców kwoty z 

dwulatki 2010-2011 został ogłoszony za zgodą MRiRW w grudniu 2011 roku, a jego realizacja 

i ocena nastąpiła w 2012 r. 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.) 

 

Razem w konkursach I i II wpłynęło 36 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 

4.742.585,37 zł. Szczegółowa analiza przeprowadzonych w 2011 r. konkursów przedstawiono 

poniżej: 

 

I NABÓR WNIOSKÓW 30.06.2011 – 28.08.2011 

W dniach od 30 czerwca do 28 sierpnia 2011 Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła 

nabór wniosków dotyczący działań 4.1.2 – „Restrukturyzacja i reorientacja działalności 

gospodarczej...” oraz  4.1.3 – „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej...”. Łącznie w 

ramach obu działań złożono 20 wniosków, z czego 1 został wycofany przez samego 

projektodawcę jeszcze przed oceną Komitetu. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

• Turystyka (m.in. agroturystka) – 15 wniosków, 

• Rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich – 2 wnioski, 

• Podnoszenie wartości produktów rybactwa – 2 wnioski, 

• Rozwój działalności rybackiej – 1 wniosek. 

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w I naborze odbyło się 14 września 

2011 r. 

NABÓR I 

30.06.2011 – 28.08.2011 

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 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.067.024,12 zł 

5 804.797,73 zł 75%  5 804.797,73 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.067.024,12 zł 

15 1.756.789,17 165%  9 929 493,90 zł 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach I naboru wniosków. 
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W ramach działania 4.1.2 złożone wnioski o dofinansowanie nie wyczerpały w pełni 

dostępnego limitu środków - wartość dofinansowania złożonych wniosków w wysokości 

804.797,73 zł wykorzystały limit tylko w 75 %.  W wyniku oceny wniosków przez Komitet 

NGR, wszystkie złożone wnioski uznane zostały za zgodne z LSROR oraz wybrane do 

dofinansowania i przekazane do dalszego postępowania w Urzędach Marszałkowskich. 

W ramach działania 4.1.3 wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie w 

wysokości 1.756.789,17 zł w 165 % pokryła dostępny limit. W wyniku oceny wniosków przez 

Komitet NGR, 11 z nich uznano za zgodne z LSROR, przy czym 9 zmieściło się limicie i wybrano 

je do dofinansowania, natomiast 2 wnioski nie zostały wybrane do dofinansowania ze 

względu na niedostateczną ocenę punktową i zajęcie miejsc poza limitem na liście 

rankingowej wniosków. Cztery wnioski uznane zostały za niezgodne z LSROR. 

II NABÓR WNIOSKÓW 02.11.2011 – 31.12.2011 

W dniach od 2 listopada do 31 grudnia 2011 Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła II 

nabór wniosków dotyczący działań 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszaru działania NGR” oraz  4.1.4 – „Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach NGR...”.  Łącznie na oba działania złożono 16 wniosków, z czego 

14 wniosków dotyczyło działania 4.1.1, dwa wnioski - działania 4.1.4. Środki dostępne w 

ramach tego naboru skierowane były do przedstawicieli sektora publicznego (głównie gmin) 

oraz sektora społecznego i gospodarczego. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

• operacje „miękkie” w ramach działania 4.1.1 – 7 wniosków, w tym: 

 strony internetowe - 5 wniosków, 

 wydania książkowe, albumy itp. – 1 wniosek, 

 organizacja imprez lokalnych – 1 wniosek, 

 operacje „twarde” w ramach działania 4.1.1 – 7 wniosków, w tym: 

 budowa tzw. małej infrastruktury turystycznej – 6 wniosków, 

 dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – 1 wniosek, 

 operacje związane z działaniem 4.1.4 – 2 wnioski. 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w II naborze odbyło się 19 stycznia 

2012 r. Efekty pracy Komitetu NGR w odniesieniu do niniejszego naboru zostaną 

przedstawione w sprawozdaniu rzeczowym za 2012 r. 
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NABÓR II 

02.11.2011 – 31.12.2011 

Ilość złożonych wniosków 
Wnioskowana wartość dotacji 

wszystkich złożonych 
wniosków  

Procentowe wykorzystanie 
limitu 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz 

sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW  - 1 600 536,19 zł, w tym:  

 1 200 402,28 zł – sektor publiczny 

400 133,91 zł – sektor gospodarczy i społeczny 

Razem - 14 Razem - 1 968 015,47 zł  Razem - 123% 

3 – sektor publiczny 1 133 625,11 zł – sektor publiczny 94% – sektor publiczny 

11- sektor społeczny i 
gospodarczy 

834 390,36zł – sektor społeczny  i 
gospodarczy  

209%- sektor społeczny i 
gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 – sektor publiczny oraz  

sektor gospodarczy i społeczny 

LIMIT ŚRODKÓW  - 533 512,06 zł, w tym: 

 320 107,09 zł – sektor publiczny 

213 404,97 zł - sektor gospodarczy i społeczny 

Razem – 2 Razem - 212 983,00 zł Razem - 40% 

0 – sektor publiczny 0 zł – sektor publiczny 0– sektor publiczny 

2- sektor społeczny i 
gospodarczy 

212 983,00 zł – sektor społeczny I 
gospodarczy 

99,8%- sektor społeczny i 
gospodarczy 

 Analiza wniosków złożonych w ramach II naboru wniosków. 

Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie w ramach działania 4.1.1 wyczerpały dostępny 

limit środków. Wartość dofinansowania złożonych wniosków w wysokości 1 968 015,47 zł 

stanowiła 123 % wartości limitu. Wnioski złożone przez podmioty sektora publicznego 

wykorzystały limit środków przeznaczonych dla tego sektora w 94 %, natomiast wartość 

wniosków złożonych przez podmioty z sektora społecznego i gospodarczego aż 2-krotnie 

przewyższyła kwotę dostępnego limitu.  

W ramach działania 4.1.4 złożone zostały wnioski tylko przez podmioty należące do sektora 

społecznego i gospodarczego. Ich wartość - 212 983,00 zł prawie w 100 % wyczerpała 

dostępny limit dla tego sektora.  

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. 
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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, 

a także rozpowszechnione w formie ulotek za pośrednictwem Poczty Polskiej. 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 2011 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. 

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 2011 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 2011 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 skontrolowano łącznie 5 

szkoleń pracowniczych oraz 2 wydarzenia promocyjne. Ponadto w 2011 r. Instytucja 

Pośrednicząca dokonała weryfikacji informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz 

zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w I półroczu 2011 r. W ramach 

środka 4.2 – współpraca skontrolowano łącznie 10 wydarzeń, w tym 4 warsztaty, 2 kampanie 

informacyjne, 2 wyjazdy studyjne, targi oraz 1 konferencję. 
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i) Wszystkie zmiany LSROR, załącznika nr 2 lub nr 3 dokonywane były za uprzednią pisemną 

akceptacją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W 2011 r. NGR zwróciła się do MRiRW z prośbą o pisemną akceptację planowanych zmian w 

LSROR oraz w załączniku nr 2 i 3 do umowy ramowej. W tym celu odbyło się 1 Walne 

Zebranie Członków NGR w dniu 18 listopada 2011 r., na którym członkowie Stowarzyszenia 

jednogłośnie podjęli uchwały w/s niezbędnych zmian. Były one podyktowane potrzebą 

dostosowania niektórych zapisów Strategii do realiów i doświadczeń po przeprowadzeniu 

pierwszych konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie. W następstwie tego NGR 

wystąpiła do Ministerstwa z prośbą o akceptację zmian, które dotyczyły przede wszystkim: 

o zmian w LSROR, aktualizacji danych adresowych NGR, (zaktualizowano historię 

powstawania Stowarzyszenia). Zmianie uległy również zapisy związane z oceną 

wniosków o dofinansowanie uwzgledniające ocenę za pośrednictwem aplikacji do 

elektronicznej obsługi wniosków, a także wprowadzono dodatkowe kryteria oceny 

operacji w kartach ocen dla wszystkich środków.  

o zmian w załączniku nr 2 – tabeli zawierającej limity finansowe.  

o zmian w załączniku nr 3 – harmonogramie konkursów. Zmiana ta miała umożliwić 

ogłoszenie dodatkowych konkursów w ramach działań 4.1.2 oraz 4.1.3 jeszcze w 2011 

r., a także w ramach wszystkich działań w kolejnych latach. 

j) Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w 2011 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: 00001-6173-SW1500001/10/11 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 28-02-2011 

Kwota wnioskowanej pomocy: 685 388,46 zł 

Kwota przelanej zaliczki: 680 886,22 zł 

Data wpływu zaliczki: 04-04-2011 
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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 2011 

roku. 

3.1.1. Przygotowanie LSROR. 

W 2011 r. uregulowana została należność z tytułu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich NGR. 

3.1.2. Administrowanie LGR. 

Zatrudnienie. 

Od stycznia 2011 r. w Stowarzyszeniu NGR na pół etatu zatrudniony był Dyrektor Biura, którego 

wynagrodzenie za pierwsze dwa miesiące tego roku zapłacone zostało ze środków własnych 

Stowarzyszenia (refundacja). Od marca 2011 r. w Pile swoje funkcjonowanie rozpoczęło biuro 

NGR, zatrudniające w pierwszych 3 miesiącach na podstawie umowy o pracę 6 osób oraz 1 osobę 

na podstawie umowy zlecenia. Po okresie próbnym zatrudnionych było 6 pracowników (w tym 5 

na cały etat i 1 na pół etatu, wszyscy na podstawie umowy o pracę). Pracownicy biura NGR przeszli 

obowiązkowe wstępne badania lekarskie. Regularnie opłacane były obowiązkowe składki 

ubezpieczeniowe, podatki oraz wynagrodzenia dla pracowników.  

 

Stanowisko Ilość etatów 

Dyrektor Biura NGR 1  

Specjalista ds. obsługi wniosków i konkursów na wybór operacji 2 

Specjalista ds. administracyjnych 1 

Specjalista ds. współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 1 

Specjalista ds. promocji 1 

Razem 6 
Zestawienie etatów w biurze NGR w okresie VI – XII 2011 r. 

 

Wyposażenie biura oraz koszty bieżące. 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie biura, zostało ono wyposażone w meble oraz niezbędny 

sprzęt komputerowo – biurowy (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, ksero, projektor, 

skaner, ekrany do projektora), a także dokonano zakupu niezbędnego oprogramowania 

komputerowego, materiałów biurowych oraz wyposażenia drobnego biura (odkurzacz, naczynia, 

czajnik itp.). W biurze zagwarantowano również bezpieczne przechowywanie dokumentacji 

związanej z wyborem operacji w ramach realizacji LSROR. Zapewniono również bieżący dostęp do 

sieci internetowej oraz telefonicznej, nabyto także urządzenia sieciowe. W celu realizacji zadań 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia, zakupiono samochód osobowy. 

Regularnie opłacany był także czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych.  

Aby zapewnić sprawną pracę Komitetu NGR, zakupiono program do elektronicznej obsługi 

wniosków, a także zapewniono wynagrodzenie członkom Komitetu oraz zwrot kosztów dojazdu na 
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posiedzenie Komitetu. Łącznie w celu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I 

naboru zawarto 14 umów o dzieło z członkami Komitetu. 

W celu prowadzenia spraw finansowych i kadrowych Stowarzyszenia oraz nadzoru nad 

rozliczaniem projektu w ramach PO RYBY, podpisano umowę z Kancelarią Rachunkową 

„Denumeratio”, mającą doświadczenie w obsłudze stowarzyszeń oraz programów unijnych. 

Prowadzenie spraw prawnych Stowarzyszenia zlecono Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów 

"Aniukiewicz, Rynkowski i Partnerzy" Sp. p.  

3.1.3. Badania dotyczące obszaru objętego LSROR. 

W 2011 r. pracownik ds. promocji wziął udział w cyklu wyjazdów służbowych mających na celu 

badanie obszaru objętego LSROR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz zebranie informacji służących 

opracowaniu wewnętrznych programów NGR. W tym celu zapewniono środki na pokrycie kosztów 

eksploatacji samochodu. Efekty działań podjętych w celu badania obszaru NGR przedstawiały się 

następująco: 

 ok. 2 tys. przejechanych kilometrów, 

 120 miejscowości, 

 20 odwiedzonych gospodarstw agroturystycznych, 

 107 odwiedzonych liderów, 

 7 Urzędów Gmin, 

 Inne, tj:  

 promocja działalności NGR na obszarze LSROR, 

 pozyskanie danych kontaktowych do lokalnych liderów,  

 pozyskanie danych dot. aktywności rybackich i gospodarczych, 

 pozyskanie danych nt. potencjału poszczególnych miejscowości, 

 stworzenie podstaw do wewnętrznych programów NGR (IP, MO, ZP). 

3.1.4. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR. 

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

społeczności NGR szczególny nacisk położyła na elementy promocyjne. Zakupiono materiały 

reklamowe - gadżety, sprzęt wystawienniczy (namiot, stoisko prezentacyjne), materiały 

ekspozycyjne (banery, roll-up, film promujący obszar NGR). Ponadto informacje o funkcjonowaniu 

NGR pojawiły się w lokalnym radiu oraz prasie. Zlecono wykonanie różnego rodzaju broszur 

informujących o działalności NGR, planowanych konkursach, czy promujących obszar objęty 

LSROR. Szczególnie ważny element promocyjny Stowarzyszenia stanowi na bieżąco aktualizowana 

strona internetowa NGR, za pośrednictwem której wszyscy zainteresowani uzyskają informacje               

m. in. na temat działalności Stowarzyszenia, możliwości uzyskania dofinansowania za 

pośrednictwem NGR, czy aktualnie ogłoszonych konkursów. Zlecono również opracowanie 

Interaktywnej Mapy Obszaru NGR będącej zbiorem danych kontaktowych do najważniejszych 

obiektów rybackich, turystycznych i innych, funkcjonujących na obszarze NGR, która umieszczona 

została na stronie internetowej NGR. Zamontowano również tablice informacyjne, zarówno na 

budynku, w którym mieści się siedziba NGR, jak i w pomieszczeniach biurowych. Ponadto w każdej 

z gmin należących do NGR umieszczono tablice z informacjami dotyczącymi funkcjonowania 

Grupy. 
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Wszystkie materiały promocyjne NGR zaopatrzone zostały w informacje o dofinansowaniu z EFR i 

PO Ryby 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Księgi wizualizacji znaku PO Ryby 2007-2013. 

 

Nazwa elementu promocyjnego 

LSROR w oprawie twardej i miękkiej 

Broszura informacyjna dotycząca funkcjonowania NGR. 

Zestawy promocyjne i szkoleniowe  

Oklejenie samochodu 

Ogłoszenia w prasie 

Radio lokalne 

Tabliczki i naklejki informacyjne 

Stoisko prezentacyjne 

Banery 

Roll-up 

Materiał filmowy dotyczący obszaru LSROR 

Ulotki konkursowe 

Namiot wystawienniczy z nadrukiem 

Kalendarze promocyjne  

Plakaty informujące o działalności NGR 

Gadżety reklamowe i promocyjne z nadrukami 

Broszura promująca obszar LSROR  

Tablice informacyjne dot. finansowania NGR z PO Ryby (siedziba NGR) 

Tablice informacyjno-poglądowe (w gminach) 

Naklejki informacyjne dot. finansowania z PO Ryby dla beneficjentów 

Zestawienie wybranych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji LSROR lub działalności LGR 
realizowanych w 2011 r. 

3.1.5. Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków 

Komitetu LGR. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy Biura NGR, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy Biura 

przeszli gruntowne szkolenia, zarówno w kwestiach związanych z programem PO Ryby, jak i nabyciem 

umiejętności dotyczących obsługi beneficjentów, programów komputerowych, archiwizacji danych, 

czy organizacją pracy Biura. Do tego celu zatrudniono wyspecjalizowanych prelegentów oraz 

profesjonalną firmę szkoleniową. Zapewniono również pokrycie kosztów podróży służbowych 

organów i pracowników Biura NGR.  

 

 

Nazwa szkolenia Główne tematy szkolenia 

„Podstawy działalności LGR w 
Polsce.” 

 - podstawy prawne PO Ryby 2007-2013 

- założenia Wspólnej Polityki Rybackiej 

- zadania Europejskiego Funduszu Rybackiego 

- otoczenie prawne wdrażania pomocy strukturalnej 

- idea LGR i założenia wdrażania osi IV PO Ryby w Polsce 

- założenia LSROR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

- rodzaje operacji mogących osiągnąć wsparcie za pośrednictwem NGR 

-wstępne założenia funkcjonowania biura NGR oraz współpracy międzynarodowej i 
międzyregionalnej. 

„Zakres operacji możliwych do 
zrealizowania w ramach osi 4 

„PO RYBY 2007-2013.” 

- podstawy prawne wdrażania „PO RYBY 2007 – 2013”, 

- rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie, 

- opis procedur oceny wniosku, 

- kryteria oceny operacji. 
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„Procedury wewnętrzne 
funkcjonowania biura.” 

- regulamin pracy biura, 

- regulamin użytkowania samochodu służbowego, 

- regulamin obiegu dokumentów, 

- karta obowiązków pracowniczych, 

- podstawy zarządzania projektami. 

„Socjotechniki.” 

 - komunikacja  interpersonalna - poznanie zasad obowiązujących w komunikacji 
społecznej, 

- poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się,  

- opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się,  

- promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych,  

- wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnych w  negocjacjach z 
klientem, współpracownikiem, przełożonym,  

- radzenie sobie w rozmowach z tzw. „Trudnym rozmówcą”. 

„MS WORD 2010 – Tworzenie 
profesjonalnych dokumentów.” 

 - formatowanie tekstu, nagłówków, styli,  

- harmonizacja dokumentów,  

- funkcje automatyczne (spisy treści, indeksy,  odsyłacze itd), 

- wstawianie tabel, wykresów, obrazów i formatowanie 

  obiektów, 

- korespondencja seryjna wraz z przygotowaniem list 

  korespondencyjnych w excelu, pozostałe źródła  skrótowo, 

- tworzenie szablonów, wykorzystanie makr - skrótowo, 

- przygotowanie do druku, ew. drukowanie do pliku (pdf). 

„Archiwizacja i bezpieczeństwo 
w sieci.” 

- przetwarzanie danych osobowych oraz innych informacji chronionych prawem oraz 
potrzebami biznesowymi danej organizacji,  

- metody zabezpieczania danych komputerowych, 

- odpowiedzialność prawna a bezpieczeństwo danych,  

- ustawowe obowiązki twórców dokumentacji,

- podstawowe pojęcia archiwalne,

- przyjmowanie akt do archiwum, 

- ewidencja dokumentacji archiwalnej. 

„CORELDRAW GRAPHISC SUITE 
X4 – Grafika komputerowa i 

przygotowanie materiałów do 
druku.” 

- sposoby obróbki plików graficznych,  

- grafika wektorowa,  

- wykonywanie animacji tekstu i obrazu  

- przygotowanie projektów materiałów reklamowych, 

- przygotowanie tekstu do druku,  

- różne techniki drukowania. 

„MS EXCEL – Arkusz 
kalkulacyjny bez tajemnic. 

Poziom 
średniozaawansowany.” 

- formatowanie arkusza,  

- tworzenie obliczeń,  

- sortowanie i filtrowanie danych,  

- wykonywanie wydruków,  

- praca z wykresami,  

- automatyzacja codziennych prac w Excel-u,  

- szybkie przygotowywanie profesjonalnych zestawień, podsumowań i raportów. 

„MS EXCEL – Arkusz 
kalkulacyjny bez tajemnic. 
Poziom zaawansowany.” 

- tworzenie makr, 

- budowanie zaawansowanych formuł, 

- importowanie i eksportowanie danych, 

- praca na arkuszach powiązanych, 

- zabezpieczanie danych w arkuszu, 

- wykorzystanie filtra zaawansowanego, 

- projektowanie interaktywnych formularzy, 

- tworzenie i obsługa scenariuszy, 

- modyfikacje kodu makropoleceń w Visual Basic. 
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„Poczucie własnej wartości, 
jako osobisty fundament 
skutecznego działania.” 

Ukierunkowanie pracowników na rozwój ze szczególnym naciskiem na odkrywanie 
wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier, 
które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. 

„Organizacja na 5, czyli o 
zarządzaniu sobą w czasie.” 

- ocena swoich umiejętności z zakresu zarządzania czasem 

- zapoznanie się z procedurą ustalania celów 

- rozwinięcie umiejętności stawiania priorytetów 

- poznanie metod planowania i organizowania pracy,  

- zaprogramowanie indywidualnej zmiany w zakresie  

  udoskonalenia umiejętności zarządzania czasem 

 Zestawienie dotyczące szkoleń przeprowadzonych w 2011 r. 

3.1.6. Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z 

obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR. 

Wykonując zadanie związane z realizacją wydarzeń promocyjnych i kulturalnych, w grudniu 2011 r. 

NGR wzięła udział w I Pilskim Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz Wieczerzy Wigilijnej, 

skierowanych do mieszkańców Piły oraz miejscowości wchodzących w skład gmin należących do 

NGR.  

Jarmark Bożonarodzeniowy był doskonałą okazją dla członków NGR do zaprezentowania swoich 

gospodarstw rybackich oraz sprzedaży ryb, choinek czy innych produktów w świątecznym okresie. 

Wydarzenie to pozwoliło zaprezentować się szerokiemu gronu osób, odwiedzających Jarmark oraz 

umożliwiło zaistnienie w świadomości lokalnych mieszkańców, także za pośrednictwem mediów. 

Wydarzenie to było zgodne z ideą promowania zarówno działalności członków Stowarzyszenia, jak 

i samej NGR. 

Wieczerza Wigilijna opierała się natomiast na charytatywnej pomocy lokalnych restauratorów oraz 

wszelkich firm zainteresowanych wsparciem osób potrzebujących w tym świątecznym okresie. 

Podczas tego wydarzenia w centrum Piły wydawane były darmowe dania wigilijne, w tym ryby 

dostarczone przez NGR, pochodzące od lokalnych gospodarstw. Wieczerza Wigilijna była zgodna z 

ideą tzw. społecznej odpowiedzialności organizacji, z drugiej strony, dzięki wykorzystanym 

elementom promocyjnym (informacje o sponsorach w mediach, plakatach, banerach itp. ), była 

również świetną okazją do upowszechnienia wizerunku NGR wśród szerokiej rzeszy osób. 

Aby rozpowszechnić informacje na temat działalności NGR oraz obszaru objętego LSROR, NGR 

wzięła również udział w Dożynkach powiatowo-gminnych w Szydłowie oraz „Festiwalu Natury” w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka” w Wałczu. Wydarzenia te 

zrealizowano bezkosztowo, a NGR zaznaczyła swoją obecność w nich, prezentując stoisko NGR 

wraz z materiałami informacyjno – promocyjnymi, a także udzielając niezbędnych informacji na 

temat Stowarzyszenia oraz możliwości otrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z PO 

Ryby 2007-2013. 

W ramach realizacji tego zadania w 2011 r. opracowany został również program wewnętrzny NGR 

pod nazwą „Zintegrowana promocja obszaru NGR”, którego celem jest takie ukierunkowanie 

środków osi 4 PO Ryby 2007-2013 przeznaczonych na promocję, aby uzyskać jak najlepszy efekt 

końcowy. Program ten zawiera katalog operacji o charakterze promocyjnym, jakie zobowiązuje się 

zrealizować Stowarzyszenie wykorzystując środki dostępne w ramach zakresu 4.1.5 oraz 4.2. Ponadto 
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program ten wskazuje również listę operacji preferowanych do realizacji przez beneficjentów 

zewnętrznych. 

3.1.7. Działania aktywizujące lokalne społeczności. 

 
Szkolenie dla przedstawicieli Urzędów Gmin oraz organizacji pozarządowych w zakresie działań 

4.1.1 i 4.1.4. 

 

W 2011 r. Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka zorganizowało spotkanie informacyjno - 

szkoleniowe dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów objętych osią 

priorytetową 4 PO Ryby 2007-2013 w ramach środków 4.1.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” oraz  4.1.4 „Ochrona środowiska lub 

dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.” Spotkanie odbyło się w dniu 3 listopada 2011 r.,                                  

a uczestnikami byli przedstawiciele Urzędów Gmin należących do NGR oraz przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. 

 

Podczas szkolenia przedstawione zostały zagadnienia związane z: 

 

 regulacjami prawnymi dotyczącymi w/w działań, 

 interpretacjami przepisów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Urzędów 

 Marszałkowskich, 

 dokumentami, które należy złożyć ubiegając się o dofinansowanie, 

 kosztami kwalifikowalnymi związanymi z projektem, 

 kryteriami wyboru operacji przez Komitet NGR. 

W spotkaniu wzięło udział 17 osób, głównie byli to przedstawiciele gmin. W charakterze prelegentów 

uczestniczyli pracownicy Biura NGR – doradcy w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie 

oraz realizacji LSROR. 

Wewnętrzne programy NGR. 

W 2011 r. opracowane zostały wewnętrzne programy NGR pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości” 

oraz „Mała ojczyzna”.  

Głównym celem programu „Mała ojczyzna” jest zapewnienie odpowiedniego potencjału dla 

długoterminowego rozwoju obszaru w postaci zasobów ludzkich - potencjalnych pracowników i 

przedsiębiorców. Aby ten cel osiągnąć, należy podjąć próbę odwrócenia zjawiska odpływu młodych 

mieszkańców NGR do dużych miast i za granicę. Program ten ma zatem za zadanie ukierunkować 

środki NGR przeznaczone na wsparcie inicjatyw szkoleniowych i dydaktycznych w kierunkach 

szczególnie preferowanych ze względu na cele strategiczne zawarte w LSROR. „Mała ojczyzna” 

zawiera katalog operacji o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, jakie zobowiązuje się zrealizować 

Stowarzyszenie wykorzystując środki dostępne w ramach zakresu 4.1.5 oraz 4.2. Ponadto program 

ten wskazuje również listę operacji preferowanych do realizacji przez beneficjentów zewnętrznych, w 

tym przede wszystkim inicjatywy, których uczestnikami będą dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia; 

inicjatywy popularyzujące idee ekologii, ochrony przyrody, tradycji rybackich i historii terenu; 
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inicjatywy popularyzujące idee kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku i pracy społecznej 

organizowanych na łonie natury oraz inicjatywy w zakresie nauki języków obcych, 

wyspecjalizowanych w zakresie obsługi ruchu turystycznego.  

 

Program „Inkubator przedsiębiorczości” ma natomiast za zadanie zapewnić potencjał beneficjentów 

dla operacji wpieranych przez NGR w ramach zakresu operacji 4.1.2 i 4.1.3. (podejmowanie i rozwój 

działalności gospodarczej). Program ten zawiera listę działań, w tym m.in. szkoleń i treningów dla 

mieszkańców terenu działania, w celu pobudzenia ich aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, 

które realizowane będą przez Stowarzyszenie. Ponadto program ten wskazuje również listę operacji 

preferowanych do realizacji przez beneficjentów zewnętrznych (rodzaje działalności gospodarczych), 

które zostały określone na podstawie badań rynkowych, pod kątem określenia rodzajów usług, 

których podjęcie ma szanse powodzenia na obszarze NGR. Efektem końcowym programu ma być 

zwiększenie liczby potencjalnych beneficjentów działań skierowanych na rozwój działalności 

gospodarczej oraz stworzenie listy usług i rodzajów działalności gospodarczej preferowanych i 

punktowanych podczas oceny wniosków o dofinansowanie. 

 

4. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

 

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

międzyregionalnej i międzynarodowej: 00003-6173-SW1500002/10/11 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 28-04-2011 

Kwota wnioskowanej pomocy: 160 033,50 zł 

Kwota przelanej zaliczki: 160 033,50 zł 

Data wpływu zaliczki:  19.05.2011 r. 

4.1 Realizacja umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie 

na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w 2011 

roku. 

Do właściwej realizacji założeń wynikających z w/w umowy niezbędne było wcześniejsze zawarcie 

porozumienia pomiędzy lokalnymi grupami rybackimi. Dnia 17 maja 2011 roku LGR OBRA – WARTA, 

LGR 7 Ryb oraz Nadnotecka Grupa Rybacka podpisały trójstronną umowę, w ramach której 

zobowiązały się do współpracy przy realizacji poszczególnych elementów dotyczących działania 4.2. 

Podstawą do ich realizacji były plany wykonawcze stanowiące załączniki do podpisanej umowy o 

współpracy. Plany wykonawcze dotyczyły wspólnej realizacji następujących elementów: 

 cykl szkoleń dla pracowników, organów i beneficjentów LGR, 

 stoisko oraz konferencja „LGR szansą czy tylko nadzieją” podczas Międzynarodowych 

Targów Gdańskich Polfish, 

 wspólna kampania informacyjna, 

 kongres NGR i LGROW. 
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Władze grup NGR i LGROW zdecydowały o rezygnacji z organizacji wspólnego kongresu. Uznano, iż na 

ówczesnym etapie współpracy bardziej racjonalnym i efektywnym będzie przeprowadzenie tego typu 

przedsięwzięcia w kolejnych latach współpracy. Kongres z założenia miał być podsumowaniem 

współpracy i prezentacją wspólnych inicjatyw certyfikacyjnych. Wówczas Grupy podejmowały 

dopiero działania w kierunku ich wypracowania a efekty będą widoczne dopiero w dłuższej 

perspektywie czasu.  

 W związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsięwzięcia oraz w wyniku osiągnięcia 

oszczędności z wcześniej zrealizowanych elementów, grupy postanowiły wspólnie zrealizować inne 

dodatkowe wydarzenia, co zaowocowało podpisaniem kolejnych planów wykonawczych 

obejmujących: 

 wspólny wyjazd grup do LGR „Dolina Baryczy”, 

 wspólny wyjazd przedstawicieli władz samorządowych z grup do LGR „Bielska Kraina”, 

 stoisko na Targach TOUR SALON w Poznaniu. 

 

Ponieważ zamierzeniem wszystkich trzech grup było prowadzenie wspólnej kampanii promocyjno – 

reklamowej stworzony został wspólny znak graficzny oraz wspólna strona internetowa partnerstwa o 

nazwie TRZYMAMY.PL 
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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. 

a) Warsztaty dla kadr. 

W dniu 20 maja 2011 r w siedzibie NGR odbyły się warsztaty zorganizowane pod patronatem 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, przy współudziale Lokalnych Grup Rybackich Obra – Warta i 7 

Ryb. Warsztaty miały charakter szkoleniowy i skierowane były do kadr Lokalnych Grup 

Rybackich.  

Główne zagadnienia poruszane w trakcie spotkania to: 

 podniesienie jakości obsługi beneficjentów, 

 wymiana doświadczeń, 

 poznanie technik komunikacji, 

 zapoznanie się z elementami zarządzania dokumentacją, 

 zapoznanie się z technikami interpersonalnymi. 

W warsztatach uczestniczyło 12 osób. 

b) Warsztaty dla Zarządów i Kadr.  

W dniu 17 maja 2011 r w Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA Piła – Płotki odbyły się 

warsztaty zorganizowane pod patronatem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, przy współudziale 

Lokalnych Grup Rybackich Obra-Warta i 7 Ryb. Warsztaty miały charakter szkoleniowy i 

skierowane były do Zarządów i kadr Lokalnych Grup Rybackich. Szkolenie dotyczyło głównie 

zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem i finansowaniem Lokalnych Grup 

Rybackich oraz wymiany doświadczeń dotyczących wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. 

Główne zagadnienia poruszane w trakcie spotkania to: 

 omówienie stanu prac nad wdrażaniem LSROR, 

 wymiana pomysłów na dodatkowe finansowanie LGR i zarządzanie przejrzystością 
finansową, 

 wymiana uwag i intencja współpracy z Instytucją Pośredniczącą, 

 wymiana uwag praktycznych z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej, 

W warsztatach uczestniczyły 24 osoby. 

c) Warsztaty dla członków Komitetów. 

22 sierpnia 2011 r. odbyły się warsztaty dla członków Komitetów NGR, LGROW i 7RYB. Celem 

szkolenia było szczegółowe omówienie procedur oceny wniosków, zapoznanie członków 

Komitetów z formularzami wniosków i kryteriami ich poprawnej oceny. 

 W trakcie warsztatów wystąpił też pan Paweł Solecki, twórca aplikacji do elektronicznej 

obsługi wniosków. Omówił on zalety stosowania programu do elektronicznej oceny 

wniosków. Efektem jego uczestnictwa w szkoleniu było dokonania przez NGR zakupu aplikacji 
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do elektronicznej obsługi wniosków, która następnie stała się podstawowym narzędziem 

znacznie ułatwiającym pracę Komitetu NGR. 

W warsztatach uczestniczyły 24 osoby. 

d) Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3. 

W dniach 6 i 7 czerwca 2011 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA Piła – Płotki 

odbyły się warsztaty organizowane są pod patronatem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, przy 

współudziale Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” i „Obra – Warta”. Miały one charakter 

szkoleniowy i były skierowane do potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Ryby 

2007-2011 zainteresowanych utworzeniem nowej lub rozwinięciem już prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz podmiotów i osób działających lub zatrudnionych w rybactwie 

na terenie działania. 

Podczas szkolenia przekazane zostały informacje na temat: 

 podstawowych założeń Osi 4 PO Ryby 2007 – 2013,  

 celów wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 

 projektów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach Europejskiego 

Funduszu Rybackiego wraz z środkami pieniężnymi przeznaczonymi na ich realizację,  

 technicznych aspektów wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

Warsztaty prowadzone były przez prelegentów zewnętrznych. Część prelekcji 

przeprowadzona została także przez pracowników biur LGR biorących udział w spotkaniu 

oraz pracowników zaproszonych Urzędów Marszałkowskich. W warsztatach uczestniczyło 

100 osób. Można zatem stwierdzić, iż pomimo realizacji tylko jednego szkolenia w tym 

zakresie jego zasięg był bardzo szeroki, a przekazane informacje trafiły do szerokiego grona 

odbiorców. 

e) Wyjazd studyjny do LGR „Dolina Baryczy”. 

W dniach 30.09 – 02.10.2011 r. odbył się wspólny wyjazd przedstawicieli pięciu LGR do LGR 

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w celu promowania idei współpracy pomiędzy grupami oraz 

wymiany informacji i wiedzy na temat przebiegu wdrażania założeń osi 4 w poszczególnych 

regionach kraju. Oprócz LGR Obra-Warta, LGR 7RYB oraz NGR w wyjeździe brali udział także 

przedstawiciele LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz LGR „Pojezierze Krajeńskie”. Była to 

inicjatywa o charakterze integracyjnym oraz promocyjnym. Projekt ten dotyczył promowania 

idei sieciowania grup, czyli nowego podejścia i nowej jakości działań, które powinny 

obejmować tereny większe niż obszar działania poszczególnych grup. Spotkania te przyczyniły 

się także do uzyskania nowych doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania LGR, podniesienia 

jakości wdrażania LSROR oraz były podstawą do nawiązania nowych kontaktów, co następnie 

umożliwi współpracę i transfer pomysłów pomiędzy terenami działania. 

Kompleksowa organizacja wyjazdu została zlecona firmie specjalizującej się w planowaniu 

tego rodzaju przedsięwzięć - Leader Team Biuro Podróży. 

W wyjeździe uczestniczyły 42 osoby. 
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f) Wyjazd do LGR Bielska Kraina. 

W dniach 8 -10 grudnia 2011 roku odbył się wspólny wyjazd przedstawicieli władz 

samorządowych z Grup współpracujących do LGR „Bielska Kraina”. Celem wyjazdu była 

wymiana informacji i wiedzy na temat przebiegu wdrażania założeń osi  4.  W wyjeździe brało 

udział 17 osób m. in. przedstawiciele władz samorządowych z obszaru NGR, LGROW oraz LGR 

„7RYB”.  Spotkanie to było okazją do uzyskania informacji oraz wymiany doświadczeń w 

zakresie wykorzystania środków w ramach działania 4.1.1 oraz 4.1.4, co powinno umożliwić 

transfer pomysłów pomiędzy terenami działania. 

Kompleksowa organizacja wyjazdu została zlecona firmie specjalizującej się w planowaniu 

tego rodzaju przedsięwzięć Leader Team Biuro Podróży. 

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

obszarów zależnych od rybactwa: 

Stoisko i konferencja na Międzynarodowych Targach Przemysłu Rybnego POLFISH. 

Międzynarodowe Targi Przemysłu Rybnego POLFISH odbyły się w Gdańsku w dniach 31.05-

2.06.2011. Nadnotecka Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta i LGR 7 Ryb 

prowadziły wspólne stoisko wystawiennicze. Wszystkim zainteresowanym pracownicy biur 

LGR przedstawiali ideę powstania i działania lokalnych grup rybackich, dostępne były też 

materiały promujące gminy, na terenie których działają zaprzyjaźnione grupy. 

 Ostatni dzień targów wypełniła bez reszty konferencja pod hasłem „Lokalne Grupy Rybackie 

szansą czy tylko nadzieją”. Oprócz reprezentantów poszczególnych stowarzyszeń z terenu 

całej Polski, prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Urzędów Marszałkowskich z Poznania i Gdańska. Konferencja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem i wzięło w niej udział ponad 100 osób. 

Główne zagadnienia poruszane podczas konferencji to: 

 omówienie doświadczeń Samorządów Wojewódzkich w zakresie funkcjonowania LGR 

i wdrażania LSROR, 

 racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych, 

 przejrzystość finansowa w stowarzyszeniach,  

 idea sieciowania w LGR-ach. 

Niezwykłą atrakcją imprezy był pokaz przygotowania sushi. Tę japońską potrawę 

prezentował Radosław Kowalski, na co dzień pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk   

w Olsztynie, który trudnej sztuki robienia sushi nauczył się podczas kilkuletniego pobytu w 

Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Radiowa kampania informacyjna. 

Celem kampanii była promocja idei powstania LGR oraz możliwości wsparcia rozwoju 

lokalnego ze środków osi IV PO RYBY. Podczas kampanii rozpowszechniony został adres 

wspólnej strony internetowej www.trzymamy.pl, która kierowała mieszkańców 

poszczególnych grup na właściwe witryny LGR. Nadnotecka Grupa Rybacka sfinansowała 

wykonanie spotu reklamowego, który emitowany był w następujących radiach: 

http://www.trzymamy.pl/
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 Radio ESKA – 66 emisji na obszarze NGR, 

 Radio Zachód – 24 emisje na obszarze działania LGROW i NGR, 

 Radio Merkury – 30 emisji na obszarze działania 7 RYB i NGR. 

Prasowa kampania informacyjna.  

Celem kampanii było promowanie ogólnych informacji o idei LGR na terenach działania 

współpracujących grup. Podczas kampanii rozpowszechniony został adres wspólnej strony 

internetowej www.trzymamy.pl, która kierowała mieszkańców poszczególnych grup na 

właściwe witryny LGR. Nadnotecka Grupa Rybacka sfinansowała sfinansowała emisję 

ogłoszenia w następujących gazetach: 

 Tygodnik Nowy – 1 emisja na obszarze NGR i 7 RYB, 

 Tygodnik Zielonogórski -1 emisja na obszarze LGROW, 

 Głos Zielonogórski - 1 emisja na obszarze LGROW, 

 Gazeta Lubuska online- 1 emisja na obszarze LGROW. 

Międzynarodowe Targi Tour Salon Poznań. 

W dniach 19-22 października 2011 r. w Poznaniu LGR Obra-Warta, LGR 7RYB oraz NGR wzięły 

udział w Międzynarodowe Targi Tour Salon. Do udziału w Targach grupy zaprosiły także LGR 

Pojezierze Dobiegniewskie. Targi były okazją do promocji obszarów, na których funkcjonują 

Lokalne Grupy Rybackie, a także do utworzenia i wzmocnienia ich wizerunku wśród szerszej 

grupy odbiorców, czy zwrócenia zainteresowania mediów. Targi były także szansą dla 

lokalnych przedstawicieli branży turystycznej (agroturystyka, kajakarstwo) do 

zaprezentowania swoich ofert oraz pozyskania nowych klientów. Podczas targów 

zorganizowano wspólne stoisko trzech LGR, zlokalizowane w części wystawienniczej pod 

nazwą „Narodowe i Regionalne Organizacje Promocji Turystycznej. W celu promocji naszych 

regionów przestrzeń stoiska wystawienniczego została zaaranżowana w postaci 

wielkoformatowych zdjęć przedstawiających uroki obszarów poszczególnych Grup. Do 

udziału w Targach zaproszono członków Stowarzyszeń, których działalność jest powiązana z 

turystyką. Z zaproszenia NGR skorzystało 8 członków, którzy zachęcali do odwiedzania 

naszych obszarów. 

Opracowanie i wydruk ulotek promujących teren działania NGR zostały zlecone firmie 

zewnętrznej.  Indywidualni wystawcy natomiast dysponowali swoimi materiałami 

reklamowymi. Na stoisku zamontowany został ekran, na którym odtwarzany był film 

promujący obszar działania NGR. Film, na zlecenie NGR, zrealizowała TV Asta. Stoisko cieszyło 

się zainteresowaniem, a właściciele gospodarstw agroturystycznych mogli zaprezentować 

swoje gospodarstwa potencjalnym klientom. 

IX. Walne Zebrania Członków NGR W 2011 roku. 

1. Członkowie NGR. 

Na dzień 31.12.2010 Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka liczyło 69 członków. W roku 

bieżącym 2011 do NGR przystąpiło 27 osób zatem na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie liczyło 96 

członków. 

http://www.trzymamy.pl/
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2. Walne Zebrania Członków NGR w roku 2011 oraz uchwały na nich 

podejmowane. 

W roku 2011 odbyły się dwa Walne Zebrania Członków NGR: 

Walne Zebranie Członków NGR – 16.02.2011 r. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/16/02/2011 WZC z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Statucie NGR. 

 Uchwała nr 2/16/02/2011 WZC z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

wypłacania świadczeń członkom Komitetu NGR. 

Walne Zebranie Członków NGR – 18.11.2011 r. 

WZC podjęło następującą uchwałę: 

 Uchwała nr 2/18/11/2011 WZC z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie aneksu do LSROR. 

Na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka liczyło 96 członków.                               

W porównaniu do 31.12.2010 r. do Stowarzyszenia dołączyło 27 osób. 

X. Posiedzenia Zarządu NGR w 2011 roku. 

 
W roku 2011 Zarząd NGR obradował 10 razy podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne decyzje 

dotyczące funkcjonowania NGR: 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej  w dniu 18.01.2011 r.  

Program obrad Zarządu obejmował następujące zagadnienia: 

 sprawy organizacyjne – zmiana dyrektora biura NGR, 

 udzielenie pełnomocnictwa dla Kancelarii Prawnej, 

 projekt umowy z Urzędem Marszałkowskim. 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 16.02.2011 r.  

Program obrad Zarządu obejmował następujące zagadnienia: 

 zmiana podziału funkcji w Zarządzie NGR, 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 10.03.2011 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

– Uchwała nr 1/10.03.11 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Pani Grażynie Myszkowskiej – Dyrektorowi Biura NGR. 

- Uchwała nr 2/10.03.11 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Pani Iwonie Kamińskiej – Lech oraz akceptacji zapisów umowy z Kancelarią Rachunkową 

DENUMERATIO. 

- Uchwała nr 3/10.03.11 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie akceptacji programu oraz 

preliminarza działań szkoleniowych na 2011 rok. 
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Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 12.04.2011 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

– Uchwała nr 1/12.04.11 z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do konkursu 

w PO Kapitał Ludzki – działania 6.2. 

- Uchwała nr 2/12.04.11 z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego z działalności za 2010 rok. 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 11.05.2011 r.  

Program obrad Zarządu obejmował następujące zagadnienia: 

 omówienie udziału w Targach Polfish, 

 omówienie spraw personalnych, 

 sprawy bieżące NGR. 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 11.08.2011 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

- Uchwała nr 1/11.08.2011 z dnia 11 sierpnia w sprawie przyjęcia terminu rozpoczęcia naboru 

z zakresów 4.1.1 oraz 4.1.4 na 2 listopada 2011 r. 

- Uchwała nr 2/11.08.2011 r. z dnia 11 sierpnia w sprawie zlecenia opracowania programów 

Zintegrowana Promocja, Mała Ojczyzna oraz Inkubator Przedsiębiorczości pracownikom 

biura NGR w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia. 

- Uchwała nr 3/11.08.2011 r. z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie płatności za usługę 

prawną w związku ze sporem prawnym z MRiRW. 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 14.09.2011 r.  

Zarząd NGR podjął następującą uchwałę: 

- Uchwała nr 1/14.09.2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie ustalenia do realizacji limitu 

wydatków na administrowanie w 2012 roku w kwocie 495.542,96 zł oraz na współpracę w 

kwocie 200.000,00 zł. 

 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 11.10.2011 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

- Uchwała nr 1/11.10.2011 z dnia 11 października 2011 w sprawie zatwierdzenia projektów: 

 Przesunięć w szczegółowym zestawieniu wydatków w ramach środka 4.1. na rok 2011 – 

stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu nr 10/11.10.2011; 

 Wniosku o aneks do umowy o administrowanie w roku 2011 - stanowiącym załącznik nr 2 

do protokołu nr 10/11.10.2011; 

 Wniosku w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie 

realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR), 

nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2012” – stanowiącym 

załącznik nr 3 do protokołu nr 10/11.10.2011; 
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 Wniosku w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej oraz 

międzyregionalnej na rok 2012” – stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu nr 

10/11.10.2011. 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 15.11.2011 r.  

Program obrad Zarządu obejmował następujące zagadnienia: 

 propozycja zmian w LSROR, 

 zmiany preliminarzy, 

 poprawki do wniosków o dofinansowanie na 2012 rok, 

 

Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 30.12.2011 r.  

Program obrad Zarządu obejmował następujące zagadnienia: 

 korespondencja z MRiRW w sprawie zmian w LSROR oraz zmian załączników 2 i 3 do umowy 

ramowej, 

 omówienie propozycji zmian budżetu na lata 2012 -2015, 

 ustalenie terminu ogłoszenia pierwszych konkursów w 2012 roku oraz kwot przeznaczonych 

na te konkursy, 

 sprawy personalne, 

 rozliczenie zaliczek na działanie 4.1.5 i 4.2 oraz omówienie wniosków o płatność. 

 

Dodatkowo w roku 2011 Zarząd NGR podjął 3 uchwały elektroniczne: 

 

1. Uchwała nr 1/29.06.2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Biura oraz Instrukcji Kancelaryjnej Biura NGR. 

2. Uchwała nr 1/07.07.2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu do 

Instrukcji Kancelaryjnej Biura NGR. 

3. Uchwała elektroniczna nr 1/30.09.2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie prośby 

wnioskodawcy o obniżenie poziomu dofinansowania we wniosku o dofinansowanie nr 

NGR/4.1.3/13/11 oraz zatwierdzenia alternatywnych list rankingowych operacji. 

 

XI. Krótka charakterystyka finansowa Stowarzyszenia. 

Finanse Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka w roku 2011 kształtowały się następująco: 

 Przychody ze składek członkowskich w roku 2011 – 37.800,00 zł, 

 Koszty związane z realizacją zadań statutowych – 13.544,17 zł, 

 Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2011 roku – 360,93 zł, 

 Środki pieniężne na rachunku bankowym – 37.052,29 zł. 

 

Zysk w kwocie 24.962,33 zł przeznaczono w całości na działalność statutową Stowarzyszenia. 


