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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. 

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 2012 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 2012 roku. 

 

W 2012 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 2012 r. podjęła szereg działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących wykorzystania środków EFR w ramach operacji. W roku 2012 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. 

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 oraz 

radiu. Stowarzyszenie zakupiło także elementy promocyjne i materiały reklamowe 

(kalendarze książkowe, teczki ozdobne na dokumenty, kalendarze promocyjne na 2013 r., 

koszulki, statuetki, pendrive, parasolki, zestawy reklamowe filiżanka + talerzyk, torebki 

papierowe na prezenty, kartki bożonarodzeniowe, długopisy metalowe). Wydana została 

także broszura informacyjna informująca o efektach działalności NGR. Dla beneficjentów 

NGR zakupiła także tabliczki informacyjne o współfinansowaniu projektu ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego. W ramach działań informacyjnych i 

promocyjnych wszystkie materiały promocyjne zostały oznakowane zgodnie z wymogami. 

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 

międzyregionalnej i międzynarodowej”. Były to m. in.  wyjazdy studyjne oraz udział w 

różnego rodzaju targach oraz lokalnych inicjatywach promocyjnych typu Dni Pstrąga w 

Wojtalu, Forum Szlaku Cysterskiego, Smaki Pojezierza. 
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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 2012 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 2012 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 2012 r. ogłoszone zostały 4 nabory wniosków o dofinansowanie, zgodnie z 

harmonogramem konkursów stanowiącym załącznik do umowy ramowej. Ponadto w roku 

2012 nastąpiło także rozstrzygnięcie naboru III ogłoszonego jeszcze w roku 2011. W celu 

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

informacje o naborach ogłoszone zostały w lokalnej prasie oraz radiu. 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. 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 zrealizowanych w 2012 r. (nabory III-VII) wpłynęło 116 wniosków na 

łączną wartość dofinansowania w kwocie 25.625.963,51 zł. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE II NABORU WNIOSKÓW 02.11-31.12.2011 

 

19 stycznia 2012 r. Komitet NGR dokonał oceny wniosków złożonych w II naborze wniosków, 

który odbył się w dniach od 2 listopada do 31 grudnia 2011 r. Konkurs dotyczył 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 na łączną wartość dofinansowania w kwocie       

2.180.998,47 zł. 
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NABÓR II 

02.11.2011 – 31.12.2011 

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 4.1.1 – 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% Razem - 6 

Razem - 1.555.449,69 
zł 

3 – sektor 
publiczny 

1.133.625,11 zł – 
sektor publiczny 

94% – sektor 
publiczny 

3 – sektor publiczny 
1.133.625,11 zł - 
sektor publiczny 

11 - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

834.390,36zł – 
sektor społeczny  i 

gospodarczy  

209% - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

3 - sektor społeczny i 
gospodarczy 

421.824,58 - 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% Razem - 2 Razem - 212.983,00 zł 

0 – sektor 
publiczny 

0 zł – sektor 
publiczny 

0– sektor 
publiczny 

0 – sektor publiczny 0 zł – sektor publiczny 

2- sektor społeczny 
i gospodarczy 

212.983,00 zł – 
sektor społeczny I 

gospodarczy 

99,8%- sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

2- sektor społeczny i 
gospodarczy 

212.983,00 zł – sektor 
społeczny I 

gospodarczy 
Analiza wniosków złożonych w ramach II naboru wniosków. 

W ramach działania 4.1.1 wnioski złożone przez podmioty sektora publicznego (2 wnioski 

gminne, 1 wniosek MGOK w Wieleniu) wykorzystały limit środków przeznaczonych dla tego 

sektora w 94 %. Wszystkie wnioski z tego sektora uznane zostały przez Komitet NGR za 

zgodne z LSROR i wybrane do dofinansowania. 

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

krotnie przewyższyła kwotę dostępnego limitu. W wyniku oceny operacji przez Komitet NGR 

2 wnioski zostały uznane za niezgodne z LSROR, natomiast spośród 9 operacji zgodnych z 

LSROR tylko 3 zostały wybrane do dofinansowania. Dwa najlepiej ocenione wnioski zmieściły 

się w całości w dostępnym limicie, kolejny – 3-ci wniosek na liście tylko w części zmieścił się w 

limicie. Aby wniosek ten został wybrany do dofinansowania w pełnej kwocie, Komitet NGR 

podjął uchwałę o przesunięciu kwoty ok. 21 tys. zł z sektora publicznego (w którym pozostała 

wolna kwota środków) na sektor społeczny i gospodarczy. W celu przesunięcia kwoty między 
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sektorami w działaniu 4.1.1, NGR wystąpiła do MRiRW z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

dokonanie takiego działania. 

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

społecznego i gospodarczego. Ich wartość prawie w 100 % wyczerpała dostępny limit dla tego 

sektora. 

III NABÓR WNIOSKÓW 13.02-12.04.2012 

W dniach od 13 lutego do 12 kwietnia 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła 

nabór wniosków dotyczący działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...”, 4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług...” oraz 

4.1.4 - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w naborze złożono 21 

wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 3.543.603,39 zł. 

Nabór III dotyczył wykorzystania środków z dwulatki 2010-2011 i ogłoszony został za zgodą 

MRiRW w grudniu 2011 r. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka – 8 wniosków, 

 działalność gastronomiczna, w tym związana z podnoszeniem wartości produktów 

rybactwa  – 1 wniosek, 

 turystyka wodna – 2 wnioski, 

 rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich – 5 wniosków, 

 utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – 1 wniosek, 

 budowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne – 1 wniosek, 

 promocja obszaru NGR – 3 wnioski. 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w III naborze odbyło się                                          

26 kwietnia 2012 r. 

 

NABÓR III 

13.02-12.04.2012 

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 
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LIMIT ŚRODKÓW -  1.280.428,81 zł, w tym: 

960.321,72 zł - sektor publiczny 

320.107,09 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 5 Razem-1.168.134,40 zł Razem - 91 % Razem - 4  Razem-1.142.634,40 zł 

1 - sektor publiczny 
960.000,00 zł - sektor 

publiczny 

100 % - sektor 

publiczny 
1 - sektor publiczny 

960.000,00 zł - sektor 

publiczny 

4 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

208.134,40 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

65 % - sektor 

społeczny i 

gospodarczy 

3 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

182.634,40 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 315.577,27 zł 

6 855.473,77 zł 271% 2 288.975,67 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.151.203,10 zł 

10 1.519.995,22 zł 132% 7 1.075.195,22 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4– sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  186.729,94 zł, w tym: 

112.037,91 zł - sektor publiczny 

74.692,03 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

brak wniosków 

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

W ramach działania  4.1.1 – sektor publiczny wniosek złożyła tylko jedna gmina – Szydłowo. 

Wniosek ten w zasadzie w pełni wykorzystał limit dostępny dla tego sektora. W wyniku oceny 

wniosku przez Komitet NGR został on uznany za zgodny z LSROR i wybrany do 

dofinansowania. 

W tym samym działaniu w naborze III wpłynęły tylko 4 wnioski wnioskodawców należących 

do sektora społecznego i gospodarczego, w tym 3 wnioski złożył ten sam podmiot (dotyczyły 

promocji obszaru NGR). Działanie to nie cieszyło się zatem większym zainteresowaniem 

wnioskodawców z tego sektora – wartość złożonych wniosków tylko w 65 % wykorzystała 

dostępny limit. Komitet NGR jeden wniosek uznał za niezgodny z LSROR, natomiast pozostałe 

wnioski wybrał do dofinansowania. 

W ramach działania 4.1.2 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie była prawie 3 – 

krotnie wyższa niż limit dostępnych środków.  W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR, 

tylko 4 na 6 złożonych wniosków uznane zostały za zgodne z LSROR, natomiast tylko 2 

wnioski zmieściły się w limicie środków. 

W ramach działania 4.1.3 wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie w 132 % 

wykorzystała dostępny limit. W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR, 1 z nich uznany 

został za niezgodny z LSROR. Spośród 9 pozostałych wniosków wybranych do dofinansowania 

tylko 7 zmieściło się w limicie, natomiast 2 wnioski zajęły miejsca poza limitem na liście 

rankingowej wniosków.  
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Działanie 4.1.4 nie cieszyło się żadnym zainteresowaniem, ani ze strony gmin, ani podmiotów 

należących do sektora społecznego i gospodarczego. W ramach tego działania nie wpłynęły 

żadne wnioski o dofinansowanie. 

 

IV NABÓR WNIOSKÓW 26.03-24.05.2012 

W dniach od 26 marca do 24 maja 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła nabór 

wniosków dotyczący działania 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszaru działania NGR” – dla sektora publicznego oraz działania 4.1.4 - 

„Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”- dla sektora społecznego i 

gospodarczego. Razem w naborze złożono 7 wniosków na łączną wartość dofinansowania w 

kwocie 2.664.493,81 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe) – 2 wnioski 

złożone  

 przez gminy z obszaru NGR, 

 budowa i remont obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 

sportowe, rekreacyjne (boisko, świetlice wiejskie) – 3 wnioski złożone przez gminy z 

obszaru NGR, 

 ochrona wód – 2 wnioski. 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w IV naborze odbyło się                                          

13 czerwca 2012 r. 

NABÓR IV 

26.03-24.05.2012 

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 

LIMIT ŚRODKÓW -  3.000.000,00 zł 

5 2.510.891,13 zł 84% 5 2.510.891,13 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 –  sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  200.000,00 zł 

2 153.602,68 zł 77% 2 153.602,68 zł 

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

 



11 

 

W ramach działania 4.1.1 – w sektorze publicznym wnioski złożyły cztery gminy, w tym jedna 

gmina złożyła 2 wnioski. Wartość złożonych wniosków tylko w 84 % wykorzystała limit 

środków dostępny dla tego sektora. W wyniku oceny operacji przez Komitet NGR wszystkie 

wnioski zostały uznane za zgodne z LSROR i wybrane do dofinansowania. 

W ramach działania 4.1.4 – sektor społeczny i gospodarczy wpłynęły tylko 2 wnioski o 

dofinansowanie. Ich wartość była o 23 % niższa od limitu dostępnych środków.  Komitet NGR 

oba wnioski uznał za zgodne z LSROR i wybrał je do dofinansowania. 

V NABÓR WNIOSKÓW 06.04-04.06.2012 

W dniach od 6 kwietnia do 4 czerwca 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła 

nabór wniosków dotyczący działania 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...” oraz działania 4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług...”. Razem w naborze złożono 12 wniosków na łączną wartość dofinansowania w 

kwocie 1.728.641,69 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 restrukturyzacja działalności rybackiej – 3 wnioski, 

 rozwój systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rybackich – 2 wnioski, 

 działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka, pole biwakowe – 6 

wniosków, 

 turystyka wodna – 1 wniosek. 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w V naborze odbyło się                                          

13 czerwca 2012 r. 

NABÓR V 

06.04-04.06.2012 

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 - 2.427.480,00 zł 

5 810.320,00 zł 33% 5 810.320,00 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.000.000,00 zł 

7 918.321,69 zł 92% 7 918.321,69 zł 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach V naboru wniosków. 
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Działanie 4.1.2 w naborze V nie cieszyło się większym zainteresowaniem wnioskodawców - 

wartość złożonych wniosków o dofinansowanie tylko w 33 % wykorzystała dostępny limit 

środków. Komitet NGR wszystkie wnioski uznał za zgodne z LSROR oraz wybrał je do 

dofinansowania. 

Wnioskodawcy również nie wykazywali większego zainteresowania uzyskaniem 

dofinansowania w ramach działania 4.1.3. Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków o 

dofinansowanie tylko  w 92 % obejmowała dostępny limit środków. W związku z tym Komitet 

NGR wszystkie wnioski uznał za zgodne z LSROR i wybrał do dofinansowania.  

VI NABÓR WNIOSKÓW 21.05-19.07.2012 

W dniach od 21 maja do 19 lipca 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka przeprowadziła nabór 

wniosków dotyczący działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...”, 4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług...” oraz 

4.1.4 - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w naborze złożono 37 

wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 10.335.650,77 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – 3 wnioski, 

 budowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i 

 rekreacyjne – 2 wnioski, 

 utworzenie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

 film edukacyjny wpisujący się w założenia programu „Mała ojczyzna” – 1 wniosek, 

 restrukturyzacja gospodarstwa rybackiego – 3 wnioski, 

 dom rybaka – 1 wniosek, 

 działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka, pola biwakowe, 

namiotowe  –  14 wniosków, 

 działalność usługowa – mechanika samochodowa, naprawa sprzętu – 3 wnioski, 

 przetwórstwo i segregacja tworzyw sztucznych – 2 wnioski, 

 turystyka wodna – 1 wniosek, 

 działalność gastronomiczna – 1  

 wypoczynek i rekreacja – 2 wnioski, 

 usługi rehabilitacyjne – 1 wniosek, 

 ułatwienie dostępu do obiektu jako atrakcji turystycznej – 1 wniosek, 

 ochrona wód – 1 wniosek 
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Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w VI naborze odbyło się                                          

8 sierpnia 2012 r. 

NABÓR VI 

21.05-19.07.2012 

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 -  3.143.767,34 zł, w tym: 

2.565.282,67 zł - sektor publiczny 

578.484,67 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 8 Razem-2.907.197,53 zł Razem - 92% Razem - 6 Razem - 2.604.929,08 zł 

2 - sektor publiczny 
2.028.364,32 - sektor 

publiczny 

79% - sektor 

publiczny 
2 - sektor publiczny 

2.028.364,32 - sektor 

publiczny 

6 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

878.833,21 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

152% - sektor 

społeczny i 

gospodarczy 

4 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

576.564,76 zł - sektor 

publiczny 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.253.753,34 zł 

6 1.521.830,86 zł 121% 4 1.046.429,50 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.393.967,83 zł 

22 4.906.622,38 zł 352% 6 1.237.768,88 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4– sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  1.480.563,00 zł, w tym: 

1.200.000,00 zł - sektor publiczny 

280.563,00 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 1 Razem-1.000.000,00 zł Razem - 68% Razem - 1 Razem - 1.000.000,00 zł 

1 - sektor publiczny 
1.000.000,00 zł - sektor 

publiczny 
83% 1 - sektor publiczny 

1.000.000,00 zł - sektor 

publiczny 

0 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

0 - sektor społeczny i 

gospodarczy 
0% 

0 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

0 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

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

W ramach działania 4.1.1 – sektor publiczny wnioski złożyły dwie gminy. Łączna wartość 

dofinansowania ich wniosków w 79 % wykorzystała limit środków dostępny dla tego sektora. 

W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR oba wnioski zostały uznane za zgodne z LSROR 

i wybrane do dofinansowania. 
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W tym samym działaniu w naborze VI wpłynęło tylko 6 wniosków wnioskodawców 

należących do sektora społecznego i gospodarczego. Wartość złożonych wniosków o 52 % 

przewyższała dostępny limit. Komitet NGR 2 wnioski uznał za niezgodne z LSROR, natomiast 

pozostałe 4 wnioski uznane jako zgodne z LSROR wybrał do dofinansowania. 

W ramach działania 4.1.2 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie była o 21 % wyższa 

niż limit dostępnych środków.  W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR tylko 4 na 6 

wniosków zgodnych z LSROR wybrane zostały do dofinansowania. Pozostałe 2 wnioski nie 

zmieściły się w limicie dostępnych środków dla tego działania. 

Działanie 4.1.3 w naborze VI cieszyło się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Wartość 

wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie 3,5 – krotnie przewyższyła dostępny limit 

środków. W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR wszystkie wnioski uznane zostały za 

zgodne z LSROR. Tylko 6 najlepszych wniosków zmieściło się w limicie i zostało wybranych do 

dofinansowania. Pozostałe 16 wniosków zajęło miejsca poza limitem na liście rankingowej 

wniosków.  

W ramach działania 4.1.4 – sektor publiczny tylko jedna gmina (Gmina Wałcz) złożyła wniosek 

o dofinansowanie. Nie wykorzystała ona w pełni dostępnego limitu środków. Komitet NGR 

uznał operację za zgodną z LSROR i wybrał ją do dofinansowania. 

Działanie związane z ochroną środowiska w naborze VI nie cieszyło się żadnym 

zainteresowaniem ze strony podmiotów reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy. 

Nie złożono tu żadnych wniosków o dofinansowanie. 

VII NABÓR WNIOSKÓW 07.09-05.11.2012 

W dniach od 7 września maja do 5 listopada 2012 r. Nadnotecka Grupa Rybacka 

przeprowadziła nabór wniosków dotyczący działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja 

działalności gospodarczej...”, 4.1.3 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług...” oraz 4.1.4 - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w 

naborze złożono 39 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 7.353.573,85 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 filmy, kalendarze, festyny promujące obszar NGR oraz popularyzujące tradycje 

rybackie– 4 wnioski, 

 koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

 utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – 1 wniosek, 

 budowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i 

rekreacyjne – 2 wnioski, 

 restrukturyzacja gospodarstwa rybackiego – 3 wnioski, 

 reorientacja działalności rybackiej – 2 wnioski, 
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 działalność związana z zakwaterowaniem, w tym agroturystka, pola biwakowe, 

namiotowe  –  15 wniosków, 

 działalność usługowa – mechanika samochodowa – 1 wniosek, 

 przetwórstwo i segregacja tworzyw sztucznych – 2 wnioski, 

 działalność gastronomiczna – 1 wniosek, 

 turystyka wodna – 6 wniosków, 

 wypoczynek i rekreacja – 1 wniosek, 

 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniającego wnioski złożone w VI naborze odbyło się                                         

21 listopada 2012 r. 

 

NABÓR VII 

07.09-05.11.2012 

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 -  1.067.593,33 zł, w tym: 

489.108,87 zł - sektor publiczny 

578.484,46 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 8 Razem - 534.120,13 zł Razem - 50 % Razem - 4 Razem - 309.112,93 zł 

1 - sektor publiczny 
49.994,72 zł - sektor 

publiczny 

10 % - sektor 

publiczny 
1 - sektor publiczny 

49.994,72 zł - sektor 

publiczny 

7 - sektor społeczny 

i gospodarczy 

484.125,41 zł - sektor 

społeczny i gospodarczy 

84% - sektor 

społeczny i 

gospodarczy 

3 - sektor społeczny i 

gospodarczy 

259.118,21 - sektor 

społeczny i gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.617.160,20 zł 

5 1.493.685,96 zł 92% 5 1.493.685,96 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 - sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.475.646,14 zł 

26 5.325.767,76 zł 361% 6 1.313.920,66 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 –  sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  46.397,32 zł 

brak wniosków 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach VII naboru wniosków. 
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W naborze VII działanie 4.1.1 nie cieszyło się większym zainteresowaniem wnioskodawców 

reprezentujących sektor publiczny – złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie (MGOK w 

Wieleniu). Wartość dofinansowania tej operacji tylko w 10 % wykorzystała limit środków 

dostępny dla tego sektora. Komitet NGR uznał ten wniosek za zgodny z LSROR i wybrał go do 

dofinansowania. 

 

W tym samym działaniu w naborze VII wpłynęło 7 wniosków wnioskodawców należących do 

sektora społecznego i gospodarczego. Wartość złożonych wniosków była o 16 % niższa od 

dostępnego limitu środków. Komitet NGR 3 wnioski uznał za niezgodne z LSROR, natomiast 

spośród pozostałych 4 wniosków, uznanych jako zgodne z LSROR, tylko 3 wybrał do 

dofinansowania. 

 

W ramach działania 4.1.2 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie była o 8 % niższa od 

limitu dostępnych środków.  W wyniku oceny operacji przez Komitet NGR wszystkie wnioski 

zostały uznane za zgodne z LSROR i wybrane do dofinansowania.  

 

Działanie 4.1.3 cieszyło się największym, spośród wszystkich przeprowadzonych dotychczas 

konkursów na wybór operacji, zainteresowaniem wnioskodawców. Wszystkie złożone 

wnioski o dofinansowanie w 361 % wykorzystały dostępny limit środków. W wyniku oceny 

operacji przez Komitet NGR 2 wnioski uznane zostały za niezgodne z LSROR. Spośród 

pozostałych 24 operacji zgodnych z LSROR tylko 6 najlepszych wniosków zmieściło się w 

limicie i zostało wybranych do dofinansowania. Pozostałe 18 wniosków zajęło miejsca poza 

limitem na liście rankingowej wniosków. 

 

W wyniku kontroli MRiRW w dniach 18-19 grudnia br. zalecono ponowne rozpatrzenie przez 

Komitet NGR jednego wniosku, uznanego za niezgodny z LSROR na posiedzeniu w listopadzie 

br. Ponowne posiedzenie Komitetu NGR dotyczące oceny tego wniosku odbyło się 11 lutego 

2013 r., w wyniku czego Komitet NGR uznał operację tą za zgodną z LSROR. 

Działanie związane z ochroną środowiska w naborze VII nie cieszyło się żadnym 

zainteresowaniem ze strony podmiotów reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy. 

Nie złożono tu żadnych wniosków o dofinansowanie. 

 

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, 
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informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganą 

dokumentacją, umieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz tablicy znajdującej 

się w siedzibie NGR. W 2012 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 2012 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 2012 

przeprowadzono następujące kontrole: 

1. Kontrola z dnia 28.03.2012 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-

6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Szkolenie – Omówienie procesu aplikowania o 

wsparcie dla działań 4.1.2 i 4.1.3, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Trzcianka. 

2. Kontrola z dnia 18.04.2012 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-

6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Szkolenie dla przyszłych beneficjentów działań 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, i 4.1.4 – omówienie procesu aplikowania o wsparcie oraz szkolenie dla 

władz, organów, pracowników NGR dotyczące zmian wynikających z nowelizacji 

Rozporządzenia o warunkach (...) z 15 października 2009 roku. 

3. Kontrola z dnia 18.07.2012 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-
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SW1500001/10/11 z dnia 28.02.2011 w ramach środka 4.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

(…) – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

4. Kontrola z dnia 22.07.2012 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-

6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Nadnotecki Festiwal Rybny w Wieleniu. 

5. Kontrola z dnia 16.12.2012 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-

6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Wieczerza Wigilijna. 

6. Kontrola z dnia 18.12.2012 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-

6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 roku – Warsztaty Kulinarne pt. „Ryby na świątecznym 

stole” realizowane w Zespole Szkół w Starej Łubiance w ramach projektu edukacyjnego NGR 

„Ryby Mają Głos”. 

W ramach środka 4.2 – współpraca skontrolowano łącznie 7 wydarzeń: 

1) Targi Grüne Woche w Berlinie –  kontrola przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

dokumentów z dn. 02.03.2012r. 

2) Targi Rybne „Fish International” w Bremen – kontrola przeprowadzona na podstawie 

weryfikacji dokumentów z dn. 14.03.2012r. 

3) ITB Targi Turystyczne w Berlinie – kontrola przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

dokumentów z dn. 18.04.2012r. 

4) Wyjazd studyjny do Hiszpanii – kontrola przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

dokumentów z dn. 08.06.2012r. 

5) Wyjazd studyjny do Rumunii – kontrola przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

dokumentów z dn. 05.10.2012r. 

6) Wyjazd studyjny do Bawarii – kontrola przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

dokumentów z dn. 28.11.2012r. 

7) Wyjazd studyjny do Saksonii – kontrola przeprowadzona na podstawie weryfikacji 

dokumentów z dn. 28.11.2012r. 

W roku 2012 odbyła się także kontrola realizowana w dniach 18-19.12.2012 roku w zakresie 

spełnienia przez Stowarzyszenie warunków §3 i §5 umowy nr 24/1/MRiRW-LGR/2010 o 

warunkach i sposobie realizacji LSROR dokonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez MRiRW, NGR zobligowane zostało 

do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych: 

• Potwierdzania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, o których mowa  
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 w § 5 pkt 4 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów 

rybackich w stosunku do dokumentów, które będą składane w przyszłości do właściwego 

samorządu województwa oraz uzupełnienia posiadanej dokumentacji o właściwe 

potwierdzenie przez pracownika biura LGR. 

• Zaktualizowanie listy operacji wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 

PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka „Restrukturyzacji i reorientacji działalności 

gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa” – 

sektor gospodarczy i społeczny uchwalonych w dniu 21 listopada 2012 r. oraz środka 

„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” uchwalonych w dniu 21 listopada 2012 r. 

zgodnie z ustaleniami w części IV. k) Ustalenia dot. § 5 pkt 6 informacji pokontrolnej. 

• Rozważenie doprecyzowania kryteriów wyboru operacji znajdujących się w Karcie oceny 

zawartości merytorycznej operacji z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłoszonych przez 

kontrolujących w części IV. k) Ustalenia dot. § 5 pkt 6 oraz ich prawidłowe stosowanie. 

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: 

 terminami ogłaszanych naborów, 

 kryteriami oceny operacji, 

 dostosowaniem Strategii do założeń znowelizowanego Rozporządzenia o warunkach (…), 

 obradami Komitetu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Komitetu. 

  Zmiany te przedstawiane były w kolejnych Aneksach do LSROR. 

j) Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w 2012 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: 00006-6173-SW1500108/11 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 06.12.2011roku 

Kwota wnioskowanej pomocy: 491 086,23 zł 
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Kwota przelanej zaliczki: 491 086,23 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 2012 

roku. 

3.1.1. Przygotowanie LSROR. 

 

W 2012 r. prace związane z przygotowaniem, konsultacją oraz redakcją nowelizacji Lokalnej Strategii 

zostały wykonane nieodpłatnie przez firmę xl.pl Konsulting. Dodatkowo bieżącą nowelizacją Strategii 

zajmowali się także 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. 

Od stycznia 2012 r. podpisane zostały nowe 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. 

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 2012 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. Bieżącą obsługą 

bankową NGR zajmował się bank PKO S.A. w zakresie obsługi konta zaliczkowego. 

Biuro NGR funkcjonowało sprawnie opierając się na zakupionym w roku poprzednim sprzęcie i 

oprogramowaniu. W roku 2012 zakupiono 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. Obsługą związaną 

z kosmetyką samochodową zajmowała się firma współpracująca z NGR już w roku poprzednim.  
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Wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji zadania związanego z administrowaniem były 

pokrywane terminowo i regularnie. Zapewniono również pokrycie kosztów podróży służbowych 

organów i pracowników Biura NGR. 

3.1.3. Badania dotyczące obszaru objętego LSROR. 

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

objętego LSROR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Miały one na celu ciągłe aktualizowanie informacji nt. 

regionu, postaci lokalnych liderów oraz nt. istniejących aktywności rybackich i gospodarczych. Jest to 

wiedza niezbędna dla pracowników biura NGR ze względu na konieczność ciągłego monitorowania 

realizowanych za pośrednictwem NGR projektów oraz ewaluacji działalności Grupy. Aby dotrzeć z 

informacjami o specyfice działania NGR do osób, które mogłyby skorzystać ze wsparcia środków osi 4 

PO RYBY 2007 – 2013 niezbędne było ciągłe wizytowanie regionu. W tym celu zapewniono środki na 

pokrycie kosztów eksploatacji samochodu. Niezbędne było także dokonanie okresowego przeglądu 

samochodu w autoryzowanym serwisie samochodowym po przejechanych 20 tysiącach kilometrów. 

3.1.4. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR. 

W roku 2012 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. 

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

społeczności, Stowarzyszenie zakupiło także elementy promocyjne i materiały reklamowe 

(kalendarze książkowe, teczki ozdobne na dokumenty, kalendarze promocyjne na 2013 r., koszulki, 

statuetki, pendrive, parasolki, zestawy reklamowe filiżanka + talerzyk, torebki papierowe na 

prezenty, kartki bożonarodzeniowe, długopisy metalowe). Wydana została także broszura 

informacyjna (1000 szt.) informująca o efektach działalności NGR. Dla beneficjentów NGR zakupiła 

także tabliczki informacyjne o współfinansowaniu projektu ze środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rybackiego. 

W roku 2012 Nadnotecka Grupa Rybacka realizowała także projekty edukacyjne na obszarze 

wdrażania LSROR, tj. utworzyła ścieżki edukacyjne 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. Projekt wpisuje się w założenia wewnętrznego programu NGR 

"Zintegrowana Promocja Obszaru NGR".  

Rozpoczęto także realizację projektu oznakowania dojścia i dojazdu do jezior znajdujących się na 

obszarze NGR (kierunkowskazy), a także oznaczenia samych jezior tablicą zawierającą nazwę 

zbiornika wodnego wraz z jego ogólnym kształtem. W ramach budżetu NGR w roku 2012 zakupiono 

kierunkowskazy drewniane z wypalonym napisem "Do jeziora". Projekt wpisuje się w założenia 

wewnętrznego programu NGR "Zintegrowana Promocja Obszaru NGR". 
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Wszystkie materiały promocyjne NGR zawierają informacje o dofinansowaniu z EFR i PO Ryby 2007-

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

3.1.5. Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków 

Komitetu LGR. 

W ramach realizacji zadania „Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu 

LGR” przeprowadzone zostały bezpłatne, jednodniowe warsztaty dotyczące możliwości pozyskania 

dofinansowania na projekty objęte osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Szkolenie dotyczyło w 

szczególności podstawowych zmian, jakie wprowadza nowelizacja Rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków (…), biznes planu, jako podstawowego narzędzia planowania oraz 

możliwości składania wniosków o dofinansowanie na realizację operacji polegającej na ochronie 

środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania 

jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. W szkoleniu uczestniczyło 48 osób. 

3.1.6. Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z 

obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR. 

W ramach zadania polegającego na realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych NGR 

uczestniczyła w 2012 roku w imprezach lokalnych w każdej gminie z obszaru działania NGR (Jarmark 

Batorego w Wałczu, Odlotowy festyn grzybowy w Drawsku, Dni Człopy, Dożynki w Krzyżu 

Wielkopolski, Dożynki w Trzciance, Regionalne Rozmaitości w Wieleniu, Turniej Sołectw w Szydłowie, 

65 – lecie Koła Wędkarskiego w Krzyżu Wielkopolskim). Uczestnictwo NGR w cyklu wydarzeń 

promocyjnych realizowanych na obszarze gmin należących do terenu działania grupy miało 

bezpośrednie przełożenie na rozpowszechnienie informacji dot. możliwości pozyskania 

dofinansowania na preferowane rodzaje operacji. Wizytówką uczestnictwa NGR w w/w 

przedsięwzięciach była organizacja symbolicznego poczęstunku rybnego dla uczestników imprez 

lokalnych. Produkty rybne niezbędne do jego realizacji promowały gospodarstwa rybackie z obszaru 

działania NGR.  

NGR podobnie jak w roku ubiegłym wzięła także udział w „Wieczerzy wigilijnej”, skierowanej do      

mieszkańców Piły oraz miejscowości wchodzących w skład gmin należących do NGR. 

3.1.7. Działania aktywizujące lokalne społeczności. 

W ramach realizacji zadania „Działania aktywizujące lokalne społeczności” pracownicy NGR 

przeprowadzili szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Po Ryby z zakresu działań 4.1.2 i 4.1.3. 

Pracownicy NGR podczas spotkań w Szydłowie oraz w Trzciance przekazywali informacje niezbędne 

do prawidłowego sporządzenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W szkoleniach 

uczestniczyło 35 osób. 

 

Ponadto NGR współuczestniczyła w projekcie organizowanym przez Zespół Szkół z gminy Szydłowo  

realizującym założenia programu "Mała ojczyzna", jaki opracowany został przez Stowarzyszenie w 

poprzednim roku. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (dzieci 

przedszkolne, ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum). Głównymi celami projektu są: 

popularyzowanie spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży, edukacja uczniów w zakresie rybactwa i 
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ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rzek i jezior, poznanie i wykorzystanie 

najbliższego środowiska naturalnego dla celów edukacyjnych. Cele te realizowane były przez 

następujące zadania: warsztaty szkolnego kółka kulinarnego w zakresie sporządzania potraw rybnych, 

konkursy o tematyce zdrowotnej oraz związane z rybami i wędkarstwem, pogadanki, prelekcje, 

wystawy i gazetki.   

 

4. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej. 

 

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

międzyregionalnej i międzynarodowej: 00005-6173-SW1500111/11 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 06.12.2011r. 

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 2012 

roku. 

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

współpracy pomiędzy NGR a innymi 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. Ponad to w dniu 31 stycznia 2012 r. zawarte zostało Porozumienie Partnerskie z LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie” na mocy, którego grupy współuczestniczyły w realizowanych przez nie 

zadaniach opisanych poniżej. 

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.  

Zadania realizowane w ramach operacji 1.1. t.j. organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów 

studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy i zdobycie wiedzy, wymianę informacji i 

doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia: 

1. Wyjazd na Internationale Grüne Woche – Berlin  

NGR była uczestnikiem targów Internationale Grüne Woche, w związku z zaproszeniem 

Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanym do Prezesa 
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NGR z dnia 29.12.2011 roku dotyczącym udziału w konferencji pt. „Gdzie jesteśmy? Dokąd 

zmierzamy – aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego 

(EFR)”. 

Zgodnie z agendą poruszane podczas konferencji tematy obejmowały wiele elementów 

dotyczących współpracy pomiędzy LGR, m. in. panel „Projekty współpracy 

międzynarodowej”, który prowadziła Ewa Szaranowska - LGR W Dolinie Soły i Wieprzówki. W 

drugim dniu targów przedstawiciele NGR wzięli udział w warsztatach także związanych z 

działaniem 4.2 pt. „Projekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach osi 

4 PO RYBY 2007-2013”, które obejmowały następujące zagadnienia: 

• jak nawiązać współpracę międzynarodową między LGR, 

• jak znaleźć partnera do współpracy z Polski i zagranicy, 

• jak zdefiniować potrzeby i cele współpracy, 

• jak podzielić obowiązki w ramach projektu współpracy i jak ją sformalizować, 

• jak sprawić by współpraca nie zakończyła się na jednym projekcie i trwała w 

następnych latach. 

W ramach tego warsztatu LGR miały możliwość zaprezentowania własnych propozycji i 

znalezienia partnera do wspólnego projektu. 

Cel operacji polegającej na udziale w Targach Internationale Grüne Woche obejmował dwa 

elementy składowe. Pierwszy dotyczył wymiany doświadczeń między LGR – ami, a 

zrealizowany został poprzez udział przedstawicieli NGR w konferencji w pierwszym dniu 

wyjazdu. Tematem poruszanym podczas tego spotkania były m. in. dobre praktyki LGR na 

przykładzie pierwszych doświadczeń grup nadmorskiej i śródlądowej. Jako grupa, która 

pierwsza w Polsce podpisała umowę na realizację działania 4.2 aktywnie uczestniczyliśmy 

także w warsztatach dotyczących projektów współpracy, które odbywały się drugiego dnia 

wyjazdu, dzieląc się swoim doświadczeniem w tym zakresie. W ten sposób NGR zrealizowała 

pierwszy człon projektu. 

Drugim ważnym aspektem udziału NGR w Targach Internationale Grüne Woche było 

nawiązanie kontaktów w celach przyszłej współpracy. Podczas udziału w targach 

przedstawiciele NGR rozpoczęli rozmowy z grupą sąsiadującą terytorialnie z NGR, czyli z 

Lokalną Grupą Rybacką Pojezierze Dobiegniewskie. Nawiązano kontakt z Prezesem Zarządu 

LGR Panem Andrzejem Kuczyńskim, z którym już podczas konferencji i warsztatów 

rozpoczęto wstępne rozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy naszymi grupami. 

Efektem wyżej opisanych działań było podpisane w dniu 31 stycznia 2012 roku Porozumienie 

Partnerskie zawarte w celu realizacji wspólnych projektów współpracy. 

W wyjeździe uczestniczyło 5 osób. Zgodnie z planem wykonawczym opracowanym dla tego 

wydarzenia mieli w nim wziąć udział przedstawiciele Zarządu oraz pracownicy biura NGR. W 

podejmowaniu decyzji o tym kto ma uczestniczyć w wyjeździe wzięto pod uwagę to, kto 

może na nim najbardziej skorzystać. W związku z tym Zarząd NGR podjął decyzję, że ze 
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względu na to, iż spotkanie zawierało oprócz części konferencyjnej, także część warsztatową 

(edukacyjną) zarówno przedstawiciele władz jak i pracownicy NGR są osobami, które w 

przyszłości najlepiej będą potrafiły wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej 

pracy na rzecz Stowarzyszenia. Informacje o uczestnictwie przedstawicieli NGR w Targach 

zostały zamieszczone na stronie internetowej www.ngr.pila.pl, www. oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie NGR. 

2. Fish International – Bremen 

Cel wyjazdu to zapoznanie się z nowościami i rozwiązaniami stosowanymi w branży rybnej na 

rynkach europejskich, jak również nawiązanie kontaktów,  wymiana doświadczeń oraz 

pozyskanie ważnych informacji na temat promocji produktów rybnych. Zakładany cel 

uczestnictwa w Targach polegał na wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów 

branżowych, pozyskaniu ważnych informacji, ułatwieniu uczestnikom promocji własnej 

produkcji i przyszłej sprzedaży. Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Rybnych w 

Bremie pozwoliło na osiągnięcie założonego celu poprzez: 

• wymianę doświadczeń z branży rybnej pomiędzy zwiedzającymi Targi a wystawcami, co 

miało miejsce podczas indywidualnych i bezpośrednich rozmów pomiędzy uczestnikami 

wyjazdu studyjnego a wystawcami, 

• nawiązanie nowych kontaktów branżowych, potwierdzone wymianą kart wizytowych z 

danymi kontaktowymi pomiędzy wystawcami i innymi uczestnikami Targów branży rybackiej 

z innych krajów oraz zebranie folderów promocyjnych dot. działalności rybackiej, 

prowadzonej przez wystawców, 

• zapoznanie się z potencjałem i zdolnościami kooperacyjnymi polskiej i europejskiej branży 

rybackiej, 

• pozyskanie dodatkowej wiedzy oraz poszerzenie wiedzy już posiadanej z branży rybnej, 

zwłaszcza na temat maszyn, technologii i innych urządzeń wykorzystywanych w dziedzinie 

przetwórstwa i hodowli, 

• zapoznanie się z nowościami i rozwiązaniami stosowanymi w branży rabackiej w zakresie 

przetwórstwa, zabezpieczenia surowca rybnego, pakowania i transportu na rynkach 

europejskich, 

• uzyskanie (podpatrzenie) przez zwiedzających rozmaitych pomysłów w dziedzinie sprzedaży 

detalicznej, hurtowej i bezpośredniej ryb, które można wykorzystać w celu zwiększenia 

sprzedaży przez hodowców na obszarze NGR. 

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowano 20 osób. 18 z nich byli to członkowie NGR, 2 osoby 

to pracownice biura NGR, których dodatkowym zadaniem było czuwanie nad właściwym 

przebiegiem całego wyjazdu.  

Informacje o uczestnictwie przedstawicieli NGR w Targach oraz rezultatach projektu zostały 

zamieszczone na stronie internetowej www.ngr.pila.pl w części opisującej bieżące 

wydarzenia z działalności NGR oraz na stronach internetowych współpracujących grup tj. LGR 

„7 Ryb” oraz LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. 
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3. ITB – Berlin 

Zakładany w projekcie cel uczestnictwa w Targach polegający na „zapoznaniu się z trendami 

obowiązującymi obecnie na rynku turystycznym w Europie, wymianie doświadczeń pomiędzy 

firmami z branży turystycznej” został osiągnięty. Świadczy o tym fakt, iż w wyniku udziału w 

tym wydarzeniu możliwe stały się: 

• zapoznanie się z ofertami najbardziej liczących się w branży biur podróży, przewoźników, 

hotelarzy, 

• zapoznanie się z wiodącymi osiągnięciami globalnego przemysłu turystycznego oraz 

nowościami rynkowymi, 

• wymiana doświadczeń z branży turystycznej pomiędzy zwiedzającymi Targi a wystawcami, 

co miało miejsce podczas indywidualnych i bezpośrednich rozmów pomiędzy uczestnikami 

wydarzenia i często prowadziło do nawiązania lub pogłębiania relacji biznesowych, 

• nawiązanie nowych kontaktów branżowych następowało także w wyniku wymiany kart 

wizytowych z danymi kontaktowymi pomiędzy wystawcami lub innymi uczestnikami Targów 

oraz zebrania folderów promocyjnych dot. działalności turystycznej prowadzonej przez 

wystawców na Targach, 

• zdobycie (podpatrzenie) przez zwiedzających rozmaitych pomysłów i rozwiązań, które 

pozwolą na dostosowanie ofert na rynku lokalnym do najnowszych trendów zgodnie z 

potrzebami turystów. Obecnie przekłada się to na realizację ciekawych i innowacyjnych 

projektów inwestycyjnych przez wnioskodawców NGR.  

Ze względu na specyfikę branży, uczestnikami tego wyjazdu byli przede wszystkim członkowie 

NGR ściśle związani z turystyką i organizacją ruchu turystycznego na naszym obszarze. Do 

udziału w wyjeździe zakwalifikowano 20 osób (jedna osoba w ostatniej chwili zrezygnowała z 

uczestnictwa w Targach, na co złożono stosowne wyjaśnienie). 17 zgłoszonych osób byli to 

członkowie NGR, 3 osoby to pracownicy biura NGR, których dodatkowym zadaniem było 

czuwanie na właściwym przebiegiem całego wyjazdu. Informacje o uczestnictwie 

przedstawicieli NGR w Targach ITB Berlin zostały zamieszczone na stronie internetowej NGR 

www.ngr.pila.pl oraz LGR „7 Ryb”, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia 

NGR. 

4. Wyjazd studyjny do Hiszpanii 

Celem wizyty studyjnej do Hiszpanii było nawiązanie współpracy pomiędzy Grupami 

polegającej na koordynacji i wzajemnym wsparciu działań wspólnych dla Lokalnych Grup 

Rybackich, będących sygnatariuszami niniejszego Porozumienia oraz pomoc przy wdrażaniu 

Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez wymianę informacji i dokumentów, organizowanie 

wzajemnych spotkań, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. 

Poprzez udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii osiągnięto następujące efekty: 
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• pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu polityki rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa, 

• wymiana doświadczeń,  

• zachęcenie do czerpania wiedzy z praktyki innych podmiotów, 

• nawiązanie współpracy międzynarodowej. 

Efektem projektu jest także uzyskanie przez członków organów i pracowników NGR wiedzy o 

wykorzystywanych przez grupy hiszpańskie zabiegach marketingowych takich jak np. 

edukacja dzieci i młodzieży oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców terenów zależnych 

od rybactwa ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób młodych. Różnorodność 

pomysłów i odmienność podejścia do sposobów wdrażania Lokalnych Strategii, jaką 

zaobserwowano w hiszpańskich grupach rybackich pozwoliła na rozwój i innowacyjne 

podejście do problemów, na jakie napotykają działacze i pracownicy NGR. Po wnikliwej 

analizie prezentowanych zabiegów marketingowych także NGR zdecydowała się na 

prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, co w efekcie 

przełożyło się na realizowane w tym roku projekty edukacyjne tj. „NGR w przedszkolach”, 

„Ryby mają głos” oraz planowane do zrealizowania wspólnie z LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” inwestycje polegające na doposażeniu obiektów pełniących funkcję 

edukacyjną takich jak np. Drawieński Park Narodowy.  

Efekty te zostały osiągnięte poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami Grupos 

Desarrollo Pesquero (GDP), które są odpowiednikami polskich Lokalnych Grup Rybackich. Na 

spotkaniach tych obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz rybaków. W 

związku z obecnością tłumacza wymiana doświadczeń i dyskusja na temat polityki rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa przebiegała bez zakłóceń. Grupy miały też okazję do 

zaprezentowania swoich obszarów oraz założeń Lokalnych Strategii Rozwoju. Poprzez 

realizację poszczególnych punktów zawartych w programie wyjazdu możliwa była także 

prezentacja dorobku rybaków morskich w zakresie rozwoju przetwórstwa, hodowli i obrotu 

odłowioną rybą. Dodatkowo cennym aspektem wyjazdu była okazja do zapoznania się z 

rozwojem branży turystycznej i gastronomicznej na bazie lokalnych przedsiębiorców. Podczas 

spotkań hiszpańskie grupy rybackie prezentowały zrealizowane projekty i osiągnięcia w 

promowaniu i zwiększaniu rozwoju rybołówstwa poprzez zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania firm na środowisko, wspieranie i promowanie zatrudnienia w obszarze 

rybołówstwa, wspieranie małej infrastruktury i usług z nią związanych, podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa.  

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowano 20 osób. 18 osób byli to członkowie NGR, 2 osoby to 

pracownicy biura NGR, których dodatkowym zadaniem było czuwanie na właściwym 

przebiegiem całego wyjazdu. Informacje o uczestnictwie przedstawicieli NGR w wyjeździe 

studyjnym do Hiszpanii zostały zamieszczone na stronie internetowej www.ngr.pila.pl oraz 

LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia 

NGR. 
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5. Wyjazd studyjny do Iasi – Rumunia 

Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie otrzymane od przedstawicieli rumuńskich grup 

rybackich, które gościły na obszarze NGR w 2011 r. Celem wizyty studyjnej do Rumunii było 

nawiązanie współpracy pomiędzy Grupami polegającej na koordynacji i wzajemnym wsparciu 

działań wspólnych dla Lokalnych Grup Rybackich obu krajów oraz pomoc przy wdrażaniu 

Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez wymianę informacji i dokumentów, organizowanie 

wzajemnych spotkań, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. Wyjazd ten przyczynił się 

do wymiany informacji i doświadczeń na temat wdrażania osi 4 PO RYBY w Polsce i w 

Rumunii. Pozwoliło to także na porównanie poziomów rozwoju lokalnych gospodarstw 

rybackich oraz nawiązanie kontaktów branżowych.  

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowano 7 osób. 6 z nich byli to członkowie NGR, 1 osoba to 

pracownica biura NGR, której dodatkowym zadaniem było czuwanie nad właściwym 

przebiegiem całego wyjazdu. Informacje o uczestnictwie przedstawicieli NGR w rewizycie do 

Rumunii zostały zamieszczone na stronie internetowej www.ngr.pila.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. 

6. Lausitzer Fischwochen – Niemcy 

Celem wizyty studyjnej do Saksonii było nawiązanie współpracy pomiędzy Grupami 

polegającej na koordynacji i wzajemnym wsparciu działań wspólnych dla Lokalnych Grup 

Rybackich, będących sygnatariuszami niniejszego Porozumienia oraz pomoc przy wdrażaniu 

Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez wymianę informacji i dokumentów, organizowanie 

wzajemnych spotkań, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. 

Efekty realizacji projektu były następujące: 

• nawiązanie współpracy z Grupą Łużycką, 

• wzmocnienie i zacieśnienie współpracy z Grupą „Pojezierze Dobiegniewskie”, 

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami 

współpracujących Grup głównie z zakresu rybactwa, realizowanych projektów itp., 

• wzrost świadomości uczestników wyjazdu na temat korzyści jakie umożliwia taka 

współpraca, co powinno zaowocować podobnymi formami kooperacji w przyszłości – 

pomyślna realizacja projektu spowoduje jego kontynuację w kolejnych latach przez 

Grupy. 

Cel współpracy polegający na promowaniu idei współpracy pomiędzy LGR – ami został 

osiągnięty już poprzez wspólny udział przedstawicieli aż 4 LGR-ów w Dniach Karpia na 

Łużycach. W pierwszym dniu wyjazdu miało miejsce spotkanie, podczas którego odbył się 

panel dyskusyjny na temat korzyści wynikających z projektów współpracy oraz prezentacje 

dobrych praktyk przedstawiane przez poszczególne grupy biorące udział w spotkaniu. 

Wydarzenie to pozwoliło na wymianę doświadczeń grup w zakresie wdrażania LSROR. 

Okazją do nawiązania kontaktów branżowych było spotkanie z organizatorem i gospodarzem 

łużyckiego święta, panem Dietmarem Bergmannem podczas zwiedzania Teichwirtschaft 
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Klitten, gospodarstwa rybackiego należącego do Pana Bergmanna. Zapoznał on gości ze 

specyfiką pracy karpiarzy z Łużyc i zaprosił na rybny festyn. 

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowano 8 osób. Ostatecznie wzięło w nim udział 7 osób 

będących członkami NGR lub ich reprezentantami, 1 osoba to pracownica biura NGR, której 

dodatkowym zadaniem było czuwanie na właściwym przebiegiem całego wyjazdu. Informacje 

o uczestnictwie przedstawicieli NGR w wyjeździe studyjnym do Saksonii zostały zamieszczone 

na stronie internetowej www.ngr.pila.pl, LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, LGR „Wodny 

Świat”, Łużyckiej Grupy Rybackiej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia NGR. 

7. Wyjazd studyjny do Bawarii 

Celem wizyty studyjnej w Bawarii było nawiązanie współpracy pomiędzy Grupami polegającej 

na koordynacji i wzajemnym wsparciu działań wspólnych dla Lokalnych Grup Rybackich, 

będących sygnatariuszami niniejszego Porozumienia oraz pomoc przy wdrażaniu Lokalnych 

Strategii Rozwoju poprzez wymianę informacji i dokumentów, organizowanie wzajemnych 

spotkań, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. 

Efekty realizacji projektu były następujące: 

• nawiązanie współpracy z Grupą Arge Fish in Landkreis Tischenreuth, 

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami 

współpracujących Grup głównie z zakresu rybactwa, realizowanych projektów itp., 

• nabycie wiedzy z zakresu dobrych praktyk rozwoju obszarów zależnych od rybactwa 

stosowanych przez Grupę Tischenreuth z Bawarii, 

• poznanie sposobów aktywizacji społeczności lokalnych poprzez angażowanie ich w 

podejmowane działania na obszarach zależnych od rybactwa: udział gospodarstw 

rybackich w wydarzeniach o charakterze lokalnym 

• poznanie możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki poprzez wykorzystanie 

produktów rybnych (restauracje na szlaku rybnym z wyposażeniem nawiązującym do 

tematyki rybackiej). 

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowano 40 osób. 37 zgłoszonych osób byli to członkowie 

NGR lub ich reprezentanci, 3 osoby to pracownicy biura NGR, których dodatkowym zadaniem 

było czuwanie na właściwym przebiegiem całego wyjazdu.  

8. Wyjazd studyjny do Szwecji 

Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy Grupami polegającej na koordynacji i 

wzajemnym wsparciu działań wspólnych dla Lokalnych Grup Rybackich, będących 

sygnatariuszami niniejszego Porozumienia oraz pomoc przy wdrażaniu Lokalnych Strategii 

Rozwoju poprzez wymianę informacji i dokumentów, organizowanie wzajemnych spotkań, 

wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. 

Efekty zrealizowanego projektu to: 
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• pozyskanie dodatkowych informacji oraz wymiana doświadczeń z zakresu i specyfiki 

prowadzenia działalności rybackiej w Szwecji i Polsce (hodowla sadzowa troci 

wędrownej w Szwecji), 

• zdobycie dodatkowej wiedzy i informacji na temat efektywnego wykorzystywania 

środków unijnych w celu realizacji projektów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim o 

specyfice rybackiej (np. sztokholmska Giełda Rybna), 

• zdobycie dodatkowej wiedzy i informacji na temat możliwości zwiększania wartości 

produktów rybactwa i tworzenia innowacyjnych kanałów dystrybucji (sztokholmska 

Giełda Rybna), 

• uzyskanie informacji na temat założeń i celów Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej 

przez grupę sztokholmską, 

• wymiana doświadczeń na temat sposobów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na 

terenach zależnych od rybactwa.Ponadto NGR była uczestnikiem wydarzeń 

organizowanych i finansowanych przez współpracujące grupy. NGR w niektórych 

przypadkach pokrywała jedynie niewielkie koszty uczestnictwa przedstawicieli grupy w 

tych wydarzeniach tj. koszty dojazdu do miejsc, w których odbywały się te wydarzenia, 

koszty delegacji przedstawicieli NGR w targach, konferencjach i inne koszty uczestnictwa 

NGR w tych inicjatywach (np. koszty zakupu ryb wędzonych na targi). 

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowano 8 osób. 4 osoby były członkami NGR jako  

przedstawiciele branży rybackiej, pozostałe 4 osoby to przedstawiciele gmin będących 

członkami NGR (burmistrzowie, wójtowie). O zakwalifikowaniu tych osób do wyjazdu 

zdecydował Zarząd NGR. 

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

obszarów zależnych od rybactwa: 

W 2012 r. NGR nie realizowała typowych projektów współpracy, mających na celu promocję i rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa. Zgodnie z planami ujętymi we wniosku o dofinansowanie na ten 

rok, NGR poniosła koszty związane z uczestnictwem przedstawicieli Stowarzyszenia w inicjatywach 

zewnętrznych, realizowanych we współpracy z innymi grupami. Głównie były to koszty dojazdu do 

miejsc, w których odbywały się te wydarzenia, koszty delegacji przedstawicieli NGR w targach, 

konferencjach i inne koszty uczestnictwa NGR w tych inicjatywach (np. koszty zakupu ryb wędzonych 

na targi). 

 W ramach tego działania NGR była uczestnikiem Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i 

Agroturystyki Agrotravel w Kielcach w dniach 19-22.04.2012 r. Uczestnictwo NGR w Targach było 

odpowiedzią na zaproszenie, będącego współorganizatorem Targów, Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Uczestniczyło w nich 3 przedstawicieli NGR. Targi odbyły się w dniach 19-22.04.2012 r. 

a głównymi celami uczestnictwa w nich było zawarcie nowych kontaktów z obecnymi podczas 

Targów LGR-ami, promocja obszaru NGR, rozpowszechnienie informacji o programie PO Ryby 2007-

2013, LSROR, funkcjonowaniu NGR oraz ich promowanie wśród potencjalnych beneficjentów, a także 

popularyzowanie spożycia ryb i produktów rybnych poprzez zorganizowanie darmowej degustacji ryb 

dla osób zwiedzających Targi 
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W ramach Umowy Współpracy Międzyregionalnej z dnia 17 maja 2011 r. zawartej z LGR „7 Ryb” oraz 

LGR „Obra-Warta”, przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej byli uczestnikami następujących 

wydarzeń: 

1. Biesiada Rybacka w Sierakowie. 

Organizatorem biesiady była LGR „Obra-Warta”. Celem tego wydarzenia było przede wszystkim 

podniesienie poziomu spożycia ryb i produktów rybnych, kultywowanie tradycji rybackich, w tym 

kulinarnych, wzmocnienie współpracy między 3 grupami poprzez wymianę informacji, doświadczeń 

oraz dobrych praktyk, głównie z zakresu rybactwa, realizowanych projektów itp. Ze strony NGR 

uczestniczyło 17 osób w tym 14 członków lub przedstawicieli członków NGR oraz 3 pracownice biura 

NGR, które czuwały nad właściwym przebiegiem spotkania oraz dopełniały kwestii formalnych. 

2. Szkolenia w Sierakowie pt. „Realizacja i rozliczanie projektów”. 

Organizatorem szkolenia była LGR „Obra-Warta”.  Celem tego wydarzenia było zdobycie lub 

poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia 

projektów ze środków pochodzących z PO Ryby. Ze strony NGR uczestniczyło 7 osób. 

3. Rybacki Konkurs Kulinarny „TRZYMAMY.PL”  

Organizatorem konkursu była LGR „Obra-Warta”.  Celem tego wydarzenia było przede wszystkim 

podniesienie poziomu spożycia ryb i produktów rybnych, wspieranie lokalnej tożsamości i 

przekazywania tradycji rybackich, w tym kulinarnych, wzmocnienie współpracy między grupami.  Ze 

strony NGR uczestniczyło 5 osób, w tym 3 osoby to zespół kulinarny, 1 członek jury i osoba 

towarzysząca (pracownik biura NGR dbający o kwestie formalne). 

4. Szkolenia w Sierakowie dla Przedstawicieli JST. 

Organizatorem szkolenia była LGR „Obra-Warta”.  Celem szkolenia było zdobycie lub poszerzenie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia projektów ze 

środków pochodzących z PO Ryby oraz na temat wymogów wynikających z Prawa Zamówień 

Publicznych. Ze strony NGR uczestniczyło 10 reprezentantów JST (pracownicy Urzędów Gmin 

należących do NGR).  

5. Dni Pstrąga w Wojtalu. 

Organizatorem wyjazdu była LGR „7 Ryb”. Celem tego wydarzenia była promocja przetworów 

rybnych oraz dań z ryb, wymiana doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy grupami. Ze 

strony NGR uczestniczyło 9 osób. 

6. Forum Szlaku Cysterskiego.  

Organizatorem Forum była LGR „7 Ryb”.  Celem tego wydarzenia była promocja i rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa poprzez uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach na temat udziału 

Cystersów w rozwoju rybactwa na tych obszarach oraz historii, kultury, tradycji, czy atrakcji obszaru 

działania LGR „7 ryb” Ze strony NGR uczestniczyło 7 osób.  
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7. Wyjazd studyjny na „Dni Karpia” do Milicza.  

Organizatorem wyjazdu była LGR „7 Ryb”. Celem tego wydarzenia było nabycie nowych umiejętności 

organizacyjnych niezbędnych do aktywizowania lokalnych społeczności, podniesienie spożycia ryb i 

produktów rybnych, promocja ekologii, wzmocnienie współpracy między grupami, zdobycie wiedzy 

na temat dobrych praktyk w zakresie wykorzystania środków unijnych. Ze strony NGR uczestniczyło 

10 osób. 

8. Wspólna konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa w 

Wielkopolsce. 

 Organizatorem konferencji była LGR „7 Ryb”. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy na tematy 

związane z ochroną środowiska, sztuki wędkarstwa, znajomości sprzętu wędkarskiego przez członków 

współpracujących LGR oraz nawiązanie kontaktów z osobami zaangażowanymi w ochronę 

środowiska wodno – przyrodniczego.  Ze strony NGR uczestniczyło 8 osób. 

9. Wyjazd szkoleniowo – studyjny dla osób związanych z 

funkcjonowaniem LGR tj. członków Komitetów, Zarządów, Komisji 

Rewizyjnych, biur oraz przedstawicieli gmin (wyjazd studyjny do LGR 

„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” oraz litewskiej LGR)  

Organizatorem wyjazdu była LGR  „7 Ryb”. Celem tego wydarzenia było zdobycie lub poszerzenie 

wiedzy m. in. na temat realizacji projektów finansowanych ze środków PO Ryby, błędów najczęściej 

popełnianych w toku realizacji zadań osi 4. Ponadto uczestnicy wyjazdu uzyskali informacje z zakresu 

weryfikacji przez MRiRW realizowanych zobowiązań LGR wynikających z umowy „ramowej” oraz 

umów o dofinansowanie. Odbył się też wykład na temat idei zrównoważonego rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa w perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas wyjazdu miało miejsce 

również spotkanie z litewską LGR, czego efektem było wymiana doświadczeń związanych z projektem 

współpracy LGR-ów w Polsce i na Litwie oraz zdobycie informacji na temat dorobku i celów litewskiej 

LGR oraz poznanie jej obszaru działania. Ze strony NGR uczestniczyło 13 osób. 

W ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. zawartego z LGR „Pojezierze 

Dobiegniewski”, przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej byli uczestnikami następujących 

wydarzeń: 

10. Smaki Pojezierza – II Regionalny Dzień Rybaka. 

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

oraz integrację społeczności wokół środowisk rybackich.  Ze strony NGR uczestniczyło 6 osób. 

11. Spływ kajakowy na rzece Drawie. 

 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. 
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IX. Walne Zebrania Członków NGR W 2012 roku. 

1. Członkowie NGR. 

Na dzień 31.12.2010 Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka liczyło 69 członków. W roku 2011 do 

NGR przystąpiło 27 osób zatem na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie liczyło 96 członków. Z kolei w 

roku 2012 do NGR przystąpił 47 członków, zatem według stanu na dzień 31.12.2012 r. 

Stowarzyszenie liczyło 143 Członków. 

2. Walne Zebrania Członków NGR w roku 2012 oraz uchwały na nich 

podejmowane. 

W roku 2012 odbyły się trzy Walne Zebrania Członków NGR: 

2.1 Walne Zebranie Członków NGR – 24.02.2012 r. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/24.02.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku ws. rezygnacji z dalszego sporu z 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Uchwała nr 2/24.02.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku ws. przyjęcia aneksu nr 3 do LSROR. 

 Uchwała nr 3/24.02.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku ws. przyjęcia aneksu nr 4 do LSROR. 

 Uchwała nr 4/24.02.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku ws. zmiany Statutu NGR. 

 Uchwała nr 5/24.02.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku ws. zmiany Regulaminu WZC. 

2.2 Walne Zebranie Członków NGR – 19.06.2012 r. 

WZC podjęło następującą uchwałę: 

 Uchwała nr 1/19.06.2012 z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 

 Uchwała nr 2/19.06.2012 z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie uzupełnienia składu 

Komitetu NGR. 

 Uchwała nr 3/19.06.2012 z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich wyrażonych w aneksie nr 5 do LSROR. 

 Uchwała nr 4/19.06.2012 z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku zgłoszonego przez 

Komisję Rewizyjną NGR. 

2.3 Walne Zebranie Członków NGR – 09.10.2012 r. 

WZC podjęło następującą uchwałę: 

 Uchwała nr 1/09.10.2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, zawartych w aneksie nr 6. 



34 

 

X. Posiedzenia Zarządu NGR w 2012 roku. 

 
W roku 2012 Zarząd NGR obradował 9 razy podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne decyzje 

dotyczące funkcjonowania NGR: 

1. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej  w dniu 03.02.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/03.02.2012 z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie uznania odwołania 

dotyczącego wniosku pt. „Budowa infrastruktury turystycznej dla kompleksu łowisk dla 

wędkarzy” Pana Jerzego Zbierajewskiego. 

 Uchwała nr 2/03.02.2012 z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie przeniesienia środków. 

2. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 27.03.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następującą uchwałę: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/27.03.2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia do 

NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 24 lutego 2012 r. i dopuszczenie ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

3. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 09.05.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następującą uchwałę: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/09.05.2012 z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

odwołania dotyczącego wniosku NGR/03/4.1.1/04/12 pt. „Promocja przyrodniczych walorów 

obszaru NGR” Pana K. Bogdanowicza. 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 2/09.05.2012 z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia do NGR 

osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 27 marca 2012 r. i dopuszczenie ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

 

4. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 19.06.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/19.06.2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia do 

NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 9 maja 2012 r. i dopuszczenie ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

 

5. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 03.07.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/03.07.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji działań mających na celu promocję Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wraz z obszarem  

jej działania oraz aktywizację społeczności lokalnej. 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 2/03.07.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia 

projektu ogłoszenia o VII naborze wniosków o dofinansowanie. 
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 Uchwała Zarządu NGR Nr 3/03.07.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia do NGR 

osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 19 czerwca 2012 r. i dopuszczenia ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 4/03.07.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia 

procedury dotyczącej wykreślania z listy członków NGR osób, które w okresie jednego roku 

kalendarzowego nie opłaciły składki członkowskiej. 

6. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 21.08.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/21.08.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia odwołania dotyczącego wniosku NGR/06/4.1.1/08/12 pt. „Ułatwianie 

dostępu do Gospodarstwa Rybackiego Kadłubek jako atrakcji turystycznej" złożonego przez 

Pana Tomasza Serafinowskiego. 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 2/21.08.2012z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

odwołania dotyczącego wniosku NGR/06/4.1.3/07/12 pt. „Atrakcje ekoturystyczne związane 

z przemysłem ekologicznym - segregacja i przygotowanie tworzyw sztucznych do 

przetwarzania" złożonego przez Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. c. 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 3/21.08.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia odwołania dotyczącego wniosku NGR/06/4.1.3/08/12 pt. „Atrakcje 

ekoturystyczne związane z przemysłem ekologicznym - przetwarzanie tworzyw sztucznych" 

złożonego przez Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. c. 

7. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 10.09.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następującą uchwałę: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/10.09.2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie przyjęcia do 

NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 3 lipca 2012 r. i dopuszczenia ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

8. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 09.10.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/09.10.2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie w sprawie 

zatwierdzenia projektu 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 2013” 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 2/09.10.2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie przyjęcia 

do NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 10 września 2012 r. i dopuszczenia 

ich, jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

9. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w dniu 06.12.2012 r.  

Zarząd NGR podjął następujące uchwały: 
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 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/06.12.2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia odwołania dotyczącego wniosku NGR/07/4.1.1/02/12 pt. „Organizacja koła 

fotograficznego dla młodzieży z obszaru NGR " złożonego przez Pana Krzysztofa 

Bogdanowicza. 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 2/06.12.2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do 

NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 9 października 2012 r. i dopuszczenie ich, 

jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC 

 

XI. Krótka charakterystyka finansowa Stowarzyszenia. 

Finanse Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka w roku 2012 kształtowały się następująco: 

 Przychody ze składek członkowskich w roku 2012 – 41.460,50 zł, 

 Koszty bieżące Stowarzyszenia  – 13.692,35 zł zł, 

 Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2012 roku - 1.063,03 zł, 

 Środki pieniężne na rachunku bankowym – 68.717,79 zł. 

 

Zysk w kwocie 1.063,58 zł przeznaczono w całości na działalność statutową Stowarzyszenia. 


