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1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2021 r. 

W 2021 r. Nadnotecka Grupa Rybacka zrealizowała 7 naborów wniosków o dofinansowanie w 

ramach realizacji LSR, w tym 3 dotyczyły wykorzystania środków z tzw. różnic kursowych. 

Konkursy ogłaszane były na przedsięwzięcia w ramach LSR (zakresy tematyczne). 

W marcu 2021 r. ogłoszono 3 nabory wniosków o dofinasowanie, które trwały w okresie od 7 do 21 

kwietnia 2021 r. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć: 

1. Nabór nr 42/2021 - P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR 

2. Nabór nr 43/2021 - P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

3. Nabór nr 44/2021 -  P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi 

skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi 

W październiku 2021 r. ogłoszone zostały 4 nabory wniosków o dofinansowanie, które trwały w 

okresie od 10 do 25 listopada 2021 r. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć: 

1. Nabór nr 45/2021  - P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi 

skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi (różnice kursowe) 

2. Nabór nr 46/2021 - P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (różnice 

kursowe) 

3. Nabór nr 47/2021 -  II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej (różnice kursowe) 

4. Nabór nr 48/2021 - P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR 

Trzy pierwsze nabory wniosków dotyczyły wykorzystania środków z różnic kursowych czyli 

dodatkowych środków wynikających z przeliczenia budżetu LSR przez kurs rzeczywisty euro (w LSR 

środki pierwotnie przeliczane były przez kurs 1 Euro=4 PLN). 

Nabory ogłoszone i zrealizowane zostały z zachowaniem właściwych terminów wskazanych w 

ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 

r. poz. 140 i 1625), z zachowaniem zasad ujętych w LSR oraz procedurach wewnętrznych NGR, 

zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia, stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy ramowej nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17.05.2016 r. 

2. POSIEDZENIA RADY NGR W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW W 2021 r. 

 

W 2021 r. odbyło się jedno posiedzenia Rady NGR w dniu 25.05.2021, które rozstrzygało konkursy 

42-44/2021. 

 

Natomiast rozstrzygnięcie konkursów 45-48/2021 będzie miało miejsce w 2022 r. 
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2.1 POSIEDZENIE RADY NGR – 25.05.2021 r. 

 

2.1.1 Nabory wniosków. 

Posiedzenie Rady NGR oceniające wnioski złożone w naborach 42-44/2021 odbyło się                                          

25 maja 2021 r.  Informacje o limitach, wnioskach złożonych oraz wybranych przedstawia poniższe 

zestawienie:  

 

Nr naboru Zakres tematyczny 
Limit z 

ogłoszenia 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

wg złożonych 

wniosków po 

uzup. 

Liczba  

wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

mieszczących 

się w limicie 

Kwota 

dofinansowania 

operacji 

wybranych 

mieszczących 

się w limicie 

42/2021 

P II.2.1 Aktywne 

gospodarczo tereny nad 

wodami obszaru NGR 

336 238,00 zł 5 998 521,72 zł 2 336 238,00 zł 

43/2021 

P II.3.2 Tworzenie małej 

infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

52 405,00 zł 4 57 184,57 zł 4 52 405,00 zł 

44/2021 

 P I.3.1 Ochrona akwenów 

lub infrastruktury wodnej 

przed negatywnymi 

skutkami zjawisk 

atmosferycznych, 

działalnością zwierząt i 

ludzi 

100 170,00 zł 2 197 843,16 zł 1 100 126,00 zł 

    488 813,00 zł 11 1 253 549,45 7 488 769,00 

 

Razem w naborach 42-44/2021 złożono 11 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie              

1.253.549,45 zł, co stanowiło 256 % łącznego limitu z ogłoszeń o naborach. Wszystkie nabory 

cieszyły się zainteresowaniem o czym świadczy pełne wykorzystanie limitów w każdym z nich (w 

naborze 42/2021 było to nawet ok. 300%). W naborze 43/2021 jeden wniosek został wycofany z 

inicjatywy wnioskodawcy. Wnioskodawcami w tych naborach byli: 4 gminy i instytucje im podległe, 

4 przedsiębiorców, 2 osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą, 1 stowarzyszenie.  

 

2.1.2 Ocena operacji. 

W wyniku oceny wniosków przez Radę NGR w naborze 42/2021 1 operacja uznana została za 

niezgodną z LSR i nie została wybrana do dofinansowania w ramach wdrażania LSR (kwota  

299.999,77 zł). Dwa wnioski w łącznej kwocie 249.999,00 zł nie zmieściły się w limicie środków. 

Dwa wnioski w kwocie 336.238,00 zł zmieściły się w limicie dostępnych środków - jeden z 

wnioskodawców wyraził zgodę na obniżenie kwoty wsparcia do wysokości pozwalającej na 

zmieszczenie się operacji w limicie środków.  

 

W naborze 43/2021 wszystkie złożone wnioski zmieściły się w limicie środków. Tutaj również jeden 

wnioskodawca wyraził zgodę na obniżenie kwoty wsparcia do wysokości pozwalającej na 

zmieszczenie się operacji w limicie środków.  
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W naborze 44/2021 jeden wniosek zmieścił się w limicie – kwota 100.126,00 zł, natomiast kolejny 

wybrany został do dofinansowania ale nie zmieścił się w limicie – kwota 97.717,00 zł. 

 

Rada NGR w dniu 25 maja br. wybrała wnioski do dofinansowania na łączną kwotę 836.485,00 zł, w 

tym wnioski mieszczące się w limitach na łączną kwotę 488.769,00 zł, co stanowiło niespełna 100 

% wszystkich środków postawionych do dyspozycji wnioskodawców w naborach 42-44/2021 czyli 

kwoty 488.813,00 zł.  

 

2.1.3 Obecność na posiedzeniu Rady. 

W posiedzeniu w dniu 25 maja br. uczestniczyło 12/17 członków Rady, co stanowiło 71% składu 

Rady, kworum zachowano (1/2 składu Rady). Parytety podczas wszystkich głosowań w sprawie 

wyboru operacji były zachowane. 

2.2 POSIEDZENIE RADY NGR – 2022 r. 

 

2.2.1 Nabory wniosków. 

Posiedzenie Rady NGR oceniające wnioski złożone w naborach 45-48/2021 będzie miało miejsce w 

2022 r. Informacje o limitach oraz wnioskach złożonych przedstawia poniższe zestawienie:  

Nr naboru Zakres tematyczny 
Limit z 

ogłoszenia 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Kwota 

dofinansowania 

wg złożonych 

wniosków po 

uzup. 

Liczba  

wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

mieszczących 

się w limicie 

Kwota 

dofinansowania 

operacji 

wybranych 

mieszczących 

się w limicie 

45/2021 

 P I.3.1 Ochrona 

akwenów lub 

infrastruktury wodnej 

przed negatywnymi 

skutkami zjawisk 

atmosferycznych, 

działalnością zwierząt i 

ludzi 

300 000,00 zł 3 477 962,00 zł 2 177 962,00 zł 

46/2021 

P II.2.1 Aktywne 

gospodarczo tereny nad 

wodami obszaru NGR 

500 000,00 zł 3 530 102,56 zł 3 500 000,00 zł 

47/2021 

 II.3.1 Tworzenie, 

rozwój, wyposażenie 

publicznej infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

444 844,18 zł 6 441 538,24 zł 6 441 538,00 zł 

48/2021 

P II.4.1 Spójna i 

widoczna oferta 

turystyczna i promocyjna 

obszaru NGR 

97 025,09 zł 6 86 223,60 zł 5 72 363,00 zł 

    1 341 869,27 zł 18 1 535 826,40 16 1 191 863,00 
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Razem w naborach 45-48/2021 złożono 18 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie                  

1.535.826,40 zł, co stanowiło 114 % środków postawionych do dyspozycji wnioskodawców. W 

każdym naborze wnioski wyczerpały limit lub były blisko tego limitu (w naborze 48/2021 w związku 

z wycofaniem jednego wniosku, kwota ta wyczerpała limit tylko w 89%). Wnioskodawcami w 

naborach byli: 10 gmin i jednostek im podległych, 2 organizacje pozarządowe, 2 przedsiębiorców, 2 

osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą. 

2.2.2 Ocena operacji 

Ocena wniosków odbędzie się w 2022 r. 

3. POZOSTAŁE POSIEDZENIA RADY NGR W 2021 r. 

 

W 2021 r. Rada NGR spotykała się 5 razy na posiedzeniach w sprawach innych niż ocena wniosków o 

dofinansowanie: 

 

a) 25.05.2021 r. – posiedzenie w sprawie zaopiniowania wniosku beneficjenta w zakresie zmiany 

formy zatrudnienia oraz wpływu tej zmiany na otrzymaną punktację. 

b) 16.06.2021 r. - posiedzenie w sprawie: 

✓  zaopiniowania wniosku beneficjenta dotyczącego zmian w zestawieniu rzeczowo-

finansowym oraz wpływu tych zmian na otrzymaną punktację. 

✓ zaopiniowania wniosku beneficjenta dotyczącego rezygnacji z utworzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jej wpływu na otrzymaną punktację. 

✓ przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2020 r 

c) 10.08.2021 r. – posiedzenie w sprawie: 

✓ podziału środków  pochodzących z różnic kursowych z przewalutowaniem budżetu 

LSR, 

✓ przygotowania projektu zmian w LSR wraz z uzasadnieniem konieczności ich 

wprowadzenia. 

d) 30.08.2021 r. – posiedzenie w sprawie: 

✓ podziału środków pochodzących z różnic kursowych bez przewalutowania budżetu 

LSR, 

✓ przygotowania projektu zmian w LSR wraz z uzasadnieniem konieczności ich 

wprowadzenia. 

e) 28.10.2021 r. - posiedzenie w sprawie zaopiniowania wniosku beneficjenta w zakresie zmiany 

formy zatrudnienia oraz wpływu tej zmiany na otrzymaną punktację. 

 

Ze względu na pandemię Covid-19 część obrad odbywała się on-line lub w trybie mieszanym tj. 

tradycyjnie w biurze NGR oraz za pośrednictwem wideokonferencji, co umożliwiał zmieniony 

Regulamin Organizacyjny Rady w zakresie obrad Rady podczas stanu epidemii.  

4. SZKOLENIA RADY NGR W 2021 r. 

 

W 2021 r. członkowie Rady NGR uczestniczyli w dwóch szkoleniach dotyczących nowelizacji LSR, 

procedur wewnętrznych, kryteriów wyboru operacji lub przepisów prawa - w dniu 25.05.2021 r. przed 
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posiedzeniem Rady w celu oceny wniosków o dofinansowanie oraz w dniu 09.12.2021 r. Członkowie 

Rady, nieobecni podczas szkoleń, przechodzili indywidualne szkolenia w tym zakresie.  

5. DZIAŁALNOŚĆ RADY NGR W 2021 r. – INFORMACJE OGÓLNE 

 

1) Podczas posiedzeń Rady NGR, jakie miały miejsce w 2021 roku, podjęto łącznie 29 uchwał, 

które dotyczyły: 

a) oceny operacji (wybrania/nie wybrania operacji do dofinansowania, zatwierdzenia list 

operacji zgodnych/niezgodnych z LSR, zatwierdzenia list operacji wybranych/nie 

wybranych do dofinansowania) – 19 uchwał, 

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady NGR – 1 uchwała, 

c) przygotowania projektu zmian w LSR – 2 uchwały, 

d) podziału środków z różnicy kursowej – 2 uchwały, 

e) opinii dot. wniosków beneficjenta w zakresie zmiany umowy o dofinansowanie - 4 

uchwały, 

f) ukonstytuowanie Rady NGR – 1 uchwała. 

2) Posiedzenia Rady NGR odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Organizacyjnego Rady 

NGR oraz przepisami prawa (w tym  ustawą o RLKS, rozporządzeniem MGMiŻŚ), tj.: 

 

a) członkowie Rady NGR zapraszani byli na posiedzenia z zachowaniem procedury ujętej w 

ROR - zaproszenie pisemne wysyłane były przesyłką listową nie później niż 5 dni robocze 

przed planowanym posiedzeniem Rady, ponadto wysyłano je e-mailem, (w sprawach 

innych niż ocena wniosków – nie później niż 3 dni robocze, wysyłka e-mailem), 

b) wszyscy członkowie Rady NGR do końca marca 2021 r. zadeklarowali swoją 

przynależność do poszczególnych grup interesów, podpisując rejestr interesów, 

c) podczas posiedzeń Rady, w tym podczas oceny każdego wniosku, zachowane były 

parytety, zgodnie z par. 8 ust. 2 ROR, 

d) członkowie Rady NGR mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją konkursową 

wnioskodawców za pośrednictwem aplikacji do elektronicznej oceny wniosków oraz w 

biurze NGR, 

e) nie było sytuacji, kiedy planowane posiedzenie Rady NGR w sprawie oceny wniosków nie 

odbyło się ze względu na brak kworum, co świadczy o wysokiej frekwencji członków tego 

organu, 

f) wszyscy członkowie Rady NGR, uczestniczący w posiedzeniach, wypełniali deklaracje 

bezstronności i poufności, 

g) członkowie Rady NGR, mający jakikolwiek związek z ocenianym wnioskiem, wykluczali 

się z oceny operacji wypełniając kartę wyłączeń, 

h) każdorazowo z posiedzeń Rady NGR sporządzana była dokumentacja, zgodnie z zakresem 

ujętym w ROR,  

i) ocena wniosków o dofinansowanie odbywała się bezpośrednio podczas posiedzeń Rady 

NGR,  

j) Komisja Skrutacyjna nie stwierdziła nigdy nieważności kart oddanych przez członków 

Rady NGR, 
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k) wyniki konkursów podawane były do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej NGR oraz wysyłane do wnioskodawców z zachowaniem terminu 

wynikającego z przepisów prawa i procedur wewnętrznych, 

l) dokumentacja z obrad Rady NGR (protokoły z posiedzeń, listy operacji) również 

podawane były do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej NGR, 

m) wszystkie posiedzenia Rady NGR, jakie miały miejsce w 2021 r., odbywały się przy 

wysokiej frekwencji członków tego organu. Ponadto, dzięki zaangażowaniu pracowników 

biura NGR, odbywały się one zawsze szybko i sprawnie.  

 

Wynagrodzenia za przeprowadzone oceny wniosków o dofinansowanie wypłacane były zgodnie z 

Regulaminem wypłacania diet członkom Rady NGR.   

 

W naborze 42/2021 SWW zwrócił uwagę na nieprawidłowości w zakresie wypełnienia jednej karty 

oceny operacji w zakresie lokalnych kryteriów wyboru (karta była nie wypełniona, gdyż członek Rady 

uznał operację za niezgodną z LSR i nie oceniał jej pod kątem punktowym). Wg SWW karta ta 

powinna być jednak wypełniona w zakresie punktacji, pomimo uznania operacji przez jednego z 

członków Rady NGR za niezgodną z LSR, gdyż Rada NGR jako organ decyzyjny uznała operację za 

zgodną z LSR. Wobec powyższego SWW uznał, że NGR nie zastosowała ustalonych w ramach LSR 

kryteriów wyboru operacji, w związku z czym zalecił przeszkolenie członków Rady w zakresie 

procedur oceny wniosków przed kolejnymi naborami. 

6. SKŁAD RADY NGR W 2021 r. 

 

Skład Rady NGR na początku 2021 r. przedstawiał się następująco: 

 

1. Bartosz Sokulski - Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa" (sektor społeczny) 

2. Adam Szarek (sektor gospodarczy - rybacki) 

3. Janusz Drożdż (sektor gospodarczy - rybacki) 

4. Roman Dubkiewicz (sektor gospodarczy - rybacki) 

5. Wojciech Rożek (sektor gospodarczy - rybacki) 

6. Janina Moździerska - ON PZW w Pile (sektor społeczny) 

7. Krzysztof Bogdanowicz - Fundacja "Centrum Aktywności Obywatelskiej" (sektor społeczny) 

8. Maciej Świetlicki - Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” (sektor społeczny) 

9. Karol Sanocki (sektor gospodarczy - rybacki) 

10. Joanna Bogdan (sektor gospodarczy - rybacki) 

11. Mirosław Grabowski (sektor gospodarczy) 

12. Marta Stokłosa - Przedsiębiorstwo Rybackie "KARP" Sp. o.o. (sektor gospodarczy - rybacki) 

13. Agnieszka Warnkowska - Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik (sektor 

społeczny) 

14. Monika Piotrowska - gmina Czarnków (sektor publiczny) 

15. Hanna Forbrich - gmina Wieleń (sektor publiczny) 

16. Hanna Matkowska - gmina Drawsko (sektor publiczny) 

17. Kamila Szejner - gmina Chodzież (sektor publiczny) 

 

Na WZC w dn. 01.04.2021 r. wybrano nowego członka Rady - Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego reprezentowane przez pana Michała 
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Lewandowskiego, które zastąpiło przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjazna Wieś pana Macieja 

Świetlickiego. 

 

Następnie w dniu 3.11.2021 r. na kolejnym posiedzeniu WZC dokonano wyboru składu Rady NGR 

na nową kadencję – wszyscy członkowie, poza jednym, pozostali w Radzie. Pana Mirosława 

Grabowskiego zastąpiła pani Krystyna Frejus. Skład Rady NGR, po nowych wyborach, 

przedstawiał się następująco: 

 

1. Adam Szarek 

2. Gmina Drawsko – reprezentowana przez Hannę Matkowską 

3. Roman Dubkiewicz 

4. Wojciech Rożek 

5. Gmina Wieleń – reprezentowana przez Hannę Forbrich 

6. Fundacja „Centrum Aktywności Obywatelskiej” – reprezentowana przez Krzysztofa 

Bogdanowicza 

7. Gmina Chodzież – reprezentowana przez Kamilę Szejner 

8. Karol Sanocki 

9. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa” – reprezentowane przez Bartosza 

Sokulskiego 

10. Joanna Bogdan 

11. Gmina Czarnków – reprezentowana przez Monikę Piotrowską 

12. Janusz Drożdż 

13. Okręg Nadnotecki PZW w Pile – reprezentowany przez Panią Janinę Moździerską 

14. Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Sp. z o.o. reprezentowane przez Panią Martę Stokłosę 

15. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-

Powiatowy „Anioły” w Trzciance - reprezentowane przez pana Michała Lewandowskiego 

16. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik reprezentowane przez Panią Agnieszkę 

Warnkowską 

17. Krystyna Frejus 

 

Taki skład Rady NGR został utrzymamy do końca 2021 r. 

 

Spełnione były warunki ujęte w  par. 19 ust 2-2a Statutu NGR tj. 

 

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego (nie więcej niż  

30 % składu), społecznego, gospodarczego i  rybackiego : 

2a. Skład Rady gwarantuje spełnianie następujących warunków: 

1) żadna z grup interesu, o których mowa w 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) występujących na obszarze objętym LSR 

(władza publiczna, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, rybacy, rolnicy) nie posiada więcej 

niż 49 % praw głosu,  
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2) ponad 40 % składu Rady stanowią przedstawiciele sektora rybackiego,  

3) sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady, 

4) w składzie Rady znajduje się przynajmniej: 

• jeden przedsiębiorca, 

• jeden rybak,  

• jedna kobieta, 

• jedna osoba poniżej 35 roku życia. 

 

 

Janusz Drożdż 

 

 

Przewodniczący Rady NGR 

 


