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Wstęp 

„Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego na lata 2010 – 2015 – aktualizacja” została 

wypracowana przez Lokalną Grupę Rybacką Puszczy Sandomierskiej”, partnerstwo obejmujące 

gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów, Nowa Dęba,. Dokument ten został 

opracowany z myślą o współrealizacji działań w ramach rządowego programu operacyjnego pt.: 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, 

wdrażanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zasadniczym celem 

pracy nad LSROR Puszczy Sandomierskiej było wyszukanie i zdefiniowanie kierunków 

działania, które mogą zdynamizować rozwój sektora rybackiego i wędkarskiego na tym terenie. 

Zaproponowane w LSROR Puszczy Sandomierskiej kierunki działań, zostały uznane za istotne dla 

zrównoważonego rozwoju terenu objętego strategią i odnoszą się do następujących obszarów: 

1. Poprawa atrakcyjności do zamieszkiwania oraz zapewnienie lepszych warunków dla prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarze wdrażania LSROR; 

2. Wsparcie procesów restrukturyzacji i reorientacji gospodarczej i zawodowej firm i osób mających 

pracę związaną z sektorem rybackim; 

3. Zwiększanie wartości produktów sektora rybackiego; 

4. Wsparcie działań służących ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGR 

Puszczy Sandomierskiej; 

5. Wzmocnienie działalności LGR Puszczy Sandomierskiej; 

6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej LGR. 

Dokument został opracowany na postawie szczegółowej analizy funkcjonowania podmiotów 

związanych z branżą rybacką i wędkarską. Przyjęto partycypacyjny model budowy strategii, z 

wykorzystaniem:  

 wniosków z warsztatów planowania strategicznego i operacyjnego z udziałem liderów życia 

gospodarczego, społecznego i samorządowego,  

 badań ankietowych przeprowadzonych wśród szefów firm, organizacji i instytucji sektora rybackiego 

(Załącznik Nr 12 -  raport „Klimat dla Ryb”) oraz społecznego i samorządowego (Załącznik Nr 13 

- raport z badań – „Samorządy a ryby”), 

 własnych ekspertyz w oparciu o dane GUS oraz dane samorządów gmin i powiatów mających 

siedzibę na obszarze działania LGR .  

 

Przy opracowaniu LSROR wzięto pod uwagę wspólne dziedzictwo kulturowe, gospodarcze oraz 

zasoby, jakimi dysponuje LGR Puszczy Sandomierskiej. Przeanalizowano również potrzeby i aspiracje 

lokalnej społeczności, której przedstawiciele brali czynny udział w procesie tworzenia LSROR. 

Mieszkańcy tego obszaru czują się ze sobą związani wspólnymi korzeniami kulturalnymi, 

powiązaniami gospodarczymi oraz podobnymi aspiracjami rozwoju sektora rybackiego i wędkarskiego 

w powiązaniu z sektorem turystycznym. Stąd wynika chęć integracji i podjęcia wspólnych działań na 

rzecz lokalnego środowiska. Szczególny wkład w ukształtowanie niniejszej strategii mieli 

przedstawiciele władz samorządowych oraz podmioty gospodarcze i społeczne sektora rybackiego z 

poszczególnych gmin. Łącznie w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, badaniach mających na 

celu utworzenie lokalnej grupy rybackiej i opracowanie strategii wzięło udział ponad 200 osób.  

Zaproponowane w strategii przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za skuteczne, realne oraz możliwe do 

zrealizowania, przy założeniu aktywności społecznej i zaangażowania władz samorządowych, 

podmiotów społecznych i sektora biznesu, podejmując uchwalę w sprawie założenia Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej oraz przyjęcia dokumentu Strategii. 
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Rozdział I Charakterystyka stowarzyszenia odpowiedzialnego za realizację 

LSROR Puszczy Sandomierskiej 
 

1.1. Nazwa stowarzyszenia lokalnej grupy rybackiej  i dane rejestrowe 

 

Nazwa Stowarzyszenia:    Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej 

Forma prawna:      stowarzyszenie 

Data wpisu do KRS:     21 grudnia 2009r. 

Numer w KRS:     0000344668 

Liczba członków – zgodnie z listą założycieli:  67 

 

1.2. Zakres działania wpisany w KRS i statucie 

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, zwana dalej Lokalną 

Grupą Rybacką (LGR), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych mającym na celu: 

a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb, 

b) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w rozumieniu ustawy z dnia 3 

kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rybackiego,   

c) aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów 

zależnych od rybactwa, leżących na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej, 

d) pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz przygotowywanie i 

realizacja innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych 

środków Unii Europejskiej, 

e) promocja obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb oraz gmin położonych na obszarze 

działania LGR, 

f) organizowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój przedsiębiorczości  

g) podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przez rozwój turystyki i małej infrastruktury 

h) regeneracja osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością związaną z chowem i hodowlą ryb. 

i) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, 

j) kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje,  

k) integrację mieszkańców obszaru LGR, 

l) wspieranie rozbudowy infrastruktury służącej rozwojowi LGR, 

m) promocja i rozwój gmin tworzących LGR,  

n) propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, 

o) propagowanie idei zdrowego rozwoju życia,  

p) wspieranie akcji charytatywnych. 
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1.3. Opis procesu powstawania stowarzyszenia (LGR) i budowania partnerstwa 

 Inicjatywa 

Działania związane z założeniem LGR a następnie opracowaniem LSROR, zainicjowane były przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba poprzez zorganizowanie spotkania informacyjnego 

dotyczącego opracowania wspólnej, partnerskiej inicjatywy dotyczącej rozwoju obszarów rybackich. 

Spotkanie to odbyło się w dniu 10 czerwca 2009 r. w Nowej Dębie i uczestniczyli w nim 

przedstawiciele sąsiednich samorządów oraz osoby zajmujące się chowem i hodowlą ryb oraz 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie tj. Dyrektor Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w Rzeszowie p. Mariusz Bednarz oraz p. Piotr Karnas zajmujący się 

wdrażaniem Osi 4 PO Ryby na obszarze woj. Podkarpackiego, liderzy organizacji społecznych 

zainteresowanych uczestnictwem w LSROR. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili 

założenia programu PO Ryby, zachęcając do organizacji partnerstwa gmin, podmiotów gospodarczych 

i organizacji społecznych. Spotkanie to rozpoczęło również proces budowy partnerstwa organizacji i 

instytucji z terenu przyszłego działania LGR.  

 

Temu celowi służyły akcje informacyjne zachęcające pozostałe 6 samorządów do formalnego 

włączenia się formalnego w proces budowy LGR, poprzez spotkania informacyjne w czasie sesji rad 

gmin przeprowadzone w następujących miejscach i terminach:  

 Padew Narodowa – 06.11.09. ,  

 Baranów Sandomierski – 30.06.09.,  

 Nowa Dęba – 24.06.09.,  

 Grębów – 29.06.09.,  

 Bojanów – 31.07.09.,  

 Kolbuszowa – 28.10.09.,  

 Dzikowiec – 29.06.09. 

 

Efektem tych działań było również podjęcie przez rady gmin Padew Narodowa, Baranów 

Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Bojanów, Kolbuszowa, Dzikowiec uchwał w sprawie 

przystąpienia do LGR. Nastąpiło to w okresie od 24 czerwca 2009 r. (gmina Nowa Dęba) do 6 

listopada 2009 r. (gmina Padew Narodowa). Poprzez podjęcie uchwał umożliwiono rozpoczęcie 

procesu budowy LSROR. 

 

Następnym etapem budowania partnerstwa były 4 spotkania inicjatywne. W okresie od czerwca 2009 r. 

do listopada 2009 r. odbyło się 4 takie spotkania (17 czerwca, 25 września, 3 listopada, 23 listopada), 

które umożliwiły: 

 określenie złożeń współpracy i organizacji zespołu inicjatywnego, 

 zorganizowanie zespołu gminnych koordynatorów ds. organizacji LGR i opracowania LSROR, w skład 

których weszli sekretarze gmin lub pracownicy urzędów gmin z terenu obszaru LGR, 

 typowaniu i zapraszaniu kolejnych partnerów do grupy inicjującej powstanie stowarzyszenie LGR, 

 zorganizowaniu spotkania założycieli stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej. 

Podsumowaniem tego etapu było spotkanie w dniu 23 listopada 2009 r. w Nowej Dębie, na którym 

kluczowi partnerzy i inicjatorzy podjęli decyzję o organizacji spotkania założycielskiego 

stowarzyszenia lokalnej grupy rybackiej. Ostatnie spotkanie z serii spotkań inicjatywnych to zebranie 

założycielskie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, które  odbyło się 
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w 7 grudnia 2009 r.  i miało charakter Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Puszczy 

Sandomierskiej. W zebraniu uczestniczyło 70 osób reprezentujących 3 sektory zainteresowań 

utworzeniem LGR. Lista obecności z I Walnego Zebrania Członków LGR – załącznik nr 14. 

 

Z analizy składu zebrania założycielskiego wynika, iż w proces budowy LGR Puszczy Sandomierskiej 

zaangażowano więc wszystkie kluczowe podmioty, zlokalizowane na obszarze działania LGR to jest: 

 podmioty sektora rybackiego (zgodnie z artykułem 2 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu ... z dnia 15 października 2009 r) – 15,38 % 

 podmioty publiczne – 7,69% 

 sektor społeczny (np. związki wędkarskie) realizujące działania w zakresie rybactwa - – 76,92 % 

 

W proces budowy LGR włączono bezpośrednio Zarząd i Dyrektora Biura Lasowiackiej Grupy Działania (obszar 

funkcjonowania to gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Bojanów), posiadającej techniczne i osobowe 

zaplecze dla wsparcia budowy nowego partnerstwa (pomoc w opracowywaniu procedur, możliwość 

zamieszczania informacji o spotkaniach i szkoleniach na stronie www LGD i zamieszczania na niej wszelkiej 

dokumentacji związanej z budową LGR i LSROR). 

 

 Planowanie strategiczne i operacyjne nad dokumentem Strategii 

Równolegle z procesem budowy Lokalnej Grupy Rybackiej, od miesiąca listopada 2009, po 

przystapieniu ostatniej z gmin do LGR, został zapoczątkowany również proces budowy LSROR, 

poprzez zbieranie danych i przygotowanie analiz dotyczących obszaru 7 gmin, wchodzących w skład 

LGR. W momencie sformalizowania partnerstwa, m.in. poprzez wybór Zarządu LGR i zarejestrowania 

Stowarzyszenia w sądzie rejestrowym, zostały sformalizowane również zasady budowy LSROR, m.in. 

poprzez: 

 Określenie harmonogramu prac nad dokumentem LSROR, 

 Ustalenie formy metod konsultacji społecznych, 

 Ściślejszą współpracę między konsultantami i moderatorem przygotowującymi dokument strategii a 

Zarządem LGR. 

 

W zakresie budowy LSROR  podjęto następujące działania: 

 Organizacja szkolenia / spotkania informacyjnego dla członków LGR dotyczącego kryteriów i zasad 

wdrażania PO Ryby, w tym szczególnie Osi 4 PO Ryby, 

 Opracowanie danych bazowych dotyczących obszaru LGR – zebrane dane opracowane zostały na podstawie 

informacji własnych gmin oraz danych statystycznych GUS; 

 Przeprowadzeniu badania podmiotów sektora rybackiego i społecznego, które zakończyły się powstaniem 

raportu pn. „Klimat dla ryb”; 

 Przeprowadzeniu badania sektora publicznego (wywiady kwestionariuszowe z wójtami / burmistrzami 

gmin), które zakończyły się powstaniem raportu pn. „Samorządy a ryby”; 

 Organizacji warsztatów planowania strategicznego i operacyjnego dla członków LGR; 

 Umożliwienie przedstawienia i zebranie od zainteresowanych członków LGR oraz od potencjalnych 

partnerów LGR propozycji projektów i działań jakie mogą być wdrażane w ramach LSROR (informacje 

zbierane w oparciu o wypracowaną formatką projektu  upowszechniane poprzez mailing oraz zamieszczenie 

na stronach www 7 gmin oraz Lasowiackiej Grupy Działania); 

 Cykliczne spotkania z Zarządem LGR w celu prezentacji postępów prac oraz ustalaniu kluczowych 

elementów związanych z dokumentem Strategii, 
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 Poddaniu dokumentu Strategii konsultacjom społecznym poprzez umożliwienie zapoznania się z 

dokumentem i zgłoszenia uwag do treści w całym okresie budowania Strategii poprzez:  

o zgłaszanie uwag i projektów do wypracowywanych  materiałów warsztatowych jak i do 

roboczej wersji LSROR, 

o zgłaszanie uwag i propozycji projektów na Walnym Zebraniu Członków LGR Puszczy 

Sandomierskiej. 

 

Łącznie, w czasie trwania procesu definiowania celów i kierunków wdrażania LSROR zebrano 57 

propozycji projektów i zadań wdrażających LSROR,  w tym ponad 26 pochodzących bezpośrednio od 

przedstawicieli sektora rybackiego. Dokładne dane dotyczące pomysłów na zadania LSROR zawiera 

Załącznik nr 9  „Pomysły na projekty zebrane w czasie konsultacji społecznych”. Pomysły te, na 

etapie warsztatów planowania operacyjnego z udziałem sektora rybackiego, społecznego i 

publicznego były omawiane i aprobowane w aspekcie celów LSROR oraz kwalifikowalności ze 

względu na PO Ryby. 

 

Finałowym elementem procesu budowy LSROR było II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

które odbyło się w dniu 22 lutego 2010 r. z udziałem 50 członków LGR (informacja o uczestnikach 

Zebrania – załącznik nr 15 - lista obecności z II Walnego Zebrania Członków LGR). W trackie 

Walnego Zebrania dokonano kompleksowej oceny dokumentu, wprowadzono poprawki do dokumentu 

i podjęto uchwalę w sprawie przyjęcia LSROR do realizacji. 

 

 Budowanie regulaminów i formalizowanie współpracy w ramach Stowarzyszenia LGR 

W czasie budowy Strategii prowadzono również prace związane z przygotowaniem i zatwierdzeniem 

podstawowych dokumentów wewnętrznych Stowarzyszenia regulujących m.in. przyszłe wdrażanie 

Strategii np. regulaminy pracy Komitetu, kryteria wyboru operacji, procedery odwoławcze od decyzji 

Komitetu, etc. W proces ten był włączony Dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy Działania, który 

koordynował współpracę miedzy Zarządem Stowarzyszenia, zespołem gminnych koordynatorów ds. 

organizacji LGR a moderatorem ds. LSROR. Pomoc ta była szczególnie cenna dla Zarządu nowego 

Stowarzyszenia, który w zdecydowanej większości składa się z przedstawicieli sektora rybackiego, 

mającego na ten czas mniejsze doświadczenie w organizacji funkcjonowania podmiotu społecznego, 

jakim jest stowarzyszenie.  

 

Podjęta i zorganizowana współpraca pozwoliła w okresie 9 miesięcy (czerwiec 2009 – luty 2010) na: 

 Zainicjowanie współpracy międzysektorowej wokół problematyki rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 

 Powołanie stowarzyszenia reprezentującego kluczowe dla podejmowania inicjatyw społecznych i 

gospodarczych podmioty z  terenu LGR Puszczy Sandomierskiej; 

 Przygotowanie uzgodnionego i ukierunkowanego na rozwój obszarów rybackich dokumentu Strategii; 

 Przygotowanie procedur funkcjonowania LGR, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz zgodnych z ustawą o stowarzyszeniach, pozwalających na efektywne i skuteczne zarządzanie 

środkami na wdrażanie LSROR. 

 

Szczegółowy harmonogram, tematy i zaangażowane podmioty zawiera TABELA Nr 10 Rozdział VIII 

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR, str. 73 dokumentu Strategii. 
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 Aktualizacja 

Ze względu na konieczność dostosowania struktury „LGR Puszczy Sandomierskiej” do warunków i 

kryteriów II naboru na finansowanie LSROR, ogłoszonego przez MRiROW w dniu 16 grudnia 2010 r. 

dokonano zmian w składzie Członków Stowarzyszenia oraz odpowiednio w składzie poszczególnych 

organów Stowarzyszenia. Zostało to uczynione w czasie IV Walnego Zebrania Członków „LGR 

Puszczy Sandomierskiej”, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje o 

podjętych uchwałach zawiera załącznik Nr 17 -  „Protokół z IV Walnego Zebrania członków LGR”. 

 

1.4.  Charakterystyka członków i partnerów stowarzyszenia  

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą instytucje publiczne (np. 

samorządy gmin, ośrodki kultury), podmioty gospodarcze (osoby posiadające gospodarstwa rybackie, 

osoby prawne, spółdzielnie)oraz podmioty sektora społecznego (np. stowarzyszenia, związki osoby 

fizyczne). Przyjmowanie członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej 

większością głosów. Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

1) osoby fizyczne, które (a) spełniają warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, (b) 

działają na rzecz obszarów zależnych od rybactwa lub wyrażą na piśmie deklarację takiego działania, 

(c) złożą deklarację członkowską. 

2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które przedstawią stosowną uchwałę 

organu stanowiącego, zawierającą: deklarację członkostwa, deklarację działania na rzecz rozwoju 

obszaru objętego LSROR, wskazanie osób reprezentujących osobę prawną w stowarzyszeniu.          

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi obywateli polskich.  

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji członka, 

b) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku po 

uprzednim upomnieniu przez Zarząd, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka, 

e) rozwiązania Stowarzyszenia. 

Skreślenie członków w związku z prowadzeniem działalności niezgodnej za Statutem lub uchwałą 

władz Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej większością 

głosów 

Podział procentowy członków Stowarzyszenia (reprezentacja) LGR według sektorów  

Sektor Liczba członków  % 

Publiczny 5 7,46 

Gospodarczy 10 14,93 

Społeczny 52 77,61 

RAZEM 67 100% 
Stan na dzień 27.01.2011 r. 

 

Informacja dotycząca instytucji / osób założycieli LGR Puszczy Sandomierskiej zawiera Załącznik 

Nr 1. 
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1.5. Zasady i procedury funkcjonowania stowarzyszenia  

 

Władze stowarzyszenia  

Szczegółowe informacje dotyczące władz stowarzyszenia zostały zawarte w statucie. Władzami 

stowarzyszenia są:  

 Walne Zebranie Członków;  

 Zarząd;  

 Komitet;  

 Komisja Rewizyjna. 

 

Walne Zebranie Członków 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd zwołuje je co najmniej 

jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. W Walnym Zebraniu winna 

uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Do kompetencji Walnego 

Zebrania należy w szczególności: 

a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

b) wybieranie Zarządu Stowarzyszenia, Komitetu i Komisji Rewizyjnej, 

c) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać 

zobowiązania; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących 

projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich opracowanej przez LGR, 

e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

f) uchwalanie zmian w Statucie, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

k) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

Zarząd 

Zarząd liczy 5 członków, spośród których zarząd wybiera: Prezesa, 1-go Wiceprezesa, Sekretarza i 

pozostałych członków. Kadencja Prezesa trwa 4 lata. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;  

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;  

c) zwoływanie Walnego Zebrania;  

d) zatrudnianie kierownika  oraz  pracowników Biura Stowarzyszenia;  

e) ustalanie stanu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia; 

f) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 

 

Podział procentowy członków Zarządu  (reprezentacja) LGR według sektorów  

Sektor Liczba członków  % 

Publiczny 2 40 

Gospodarczy 0 0 
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Społeczny 3 60 

RAZEM 5 100% 

 

Komitet 

W skład Komitetu, zgodnie ze statutem, wchodzi od 9 do 13 członków wybieranych i odwoływanych 

przez Walne Zebranie Członków. Komitet wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele i w art. 

23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007. Członek Komitetu nie może być równocześnie 

członkiem innego organu stowarzyszenia. Komitet obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Komitetu, a w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji, przez 

Wiceprzewodniczącego. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Dla usprawnienia przebiegu pracy merytorycznej 

Komitet może powoływać Zespoły Tematyczne, składające się z minimum 3 osób. Do kompetencji 

Komitetu należy: 

a) wybór operacji, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 

619),    

b) przedkładanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

 

Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Komitetu, podejmowanych zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.   

 

Od uchwały, o której mowa w ust. 3 przysługuje wnioskodawcy odwołanie w celu ponownego 

rozpatrzenia przez Komitet.   

Podział procentowy członków Komitetu  (reprezentacja) LGR według sektorów  

Sektor Liczba członków  % 

Publiczny 3 23,08 

Gospodarczy 7 53,85 

Społeczny 3 23,08 

RAZEM 13 100% 

Szczegółowa informacja o członkach Komitetu zawiera załącznik nr 19 Dane informacyjne dotyczące 

członków komitetu  

 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych 

przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków, w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, 

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z 

przepisami o rachunkowości. 
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Podział procentowy członków Komisji Rewizyjnej  (reprezentacja) LGR według sektorów  

Sektor Liczba członków  % 

Publiczny 0 0 

Gospodarczy 0 0 

Społeczny 5 100 

RAZEM 5 100% 

Biuro stowarzyszenia 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi 

i przygotowawczymi. Funkcjonuje w oparciu o Regulamin. Biuro stanowi bazę informacyjno - 

kontaktową z wydzielonym punktem doradczym dla potencjalnych beneficjentów, ze szczególnym 

uwzględnieniem beneficjentów reprezentujących sektor rybacki. Pracownicy Biura Stowarzyszenia, 

dla rozdzielenia funkcji decyzyjnych od wykonawczych, zgodnie ze statutem LGR nie będą wchodzić 

w struktury decyzyjne takie jak: Zarząd, Komitet, Komisja Rewizyjna. LGR Puszczy Sandomierskiej 

mając na uwadze zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia stworzyła następujące stanowiska pracy 

dla osób zatrudnionych do obsługi biura LGD.: 

1. Dyrektor Biura LGR. Wymiar pracy: umowa o pracę na pełny etat 

2. Specjalista ds. finansowych. Wymiar pracy: umowa o pracę na pełny etat 

3. Specjalista ds. administracyjnych. Wymiar pracy: umowa o pracę 1/2 etatu 

4. Specjalista ds. marketingu i obsługi informatycznej. Wymiar pracy: umowa o pracę 1/2 etatu 

 

Podejmując decyzje o stworzeniu powyższych stanowisk pracy wzięto pod uwagę: 

 cele LGR, zakres zadań, jakie będzie wykonywać biuro LGR, 

 środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie dla pracowników, 

 możliwość zlecania niektórych zadań specjalistom i ekspertom w oparciu o umowy cywilno – 

prawne (np. szkolenia, analizy, monitoring, badania, ewaluacja) 

 

Przy sporządzaniu opisu stanowisk wzorowano się na praktyce urzędów administracji publicznej 

posiadających certyfikat ISO 9000.  

Szczegółowy opis stanowisk pracy biura LGR znajduje się w Załączniku nr 2 . 
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Rozdział II   Opis Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej 

2.1. Definicja Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej objętego LSROR z 

uzasadnieniem jego specyfiki i spójności wewnętrznej 

Obszar Rybacki Puszczy Sandomierskiej to spójny, powiązany ze sobą terytorialnie, gospodarczo, 

kulturalnie i historycznie obszar, którego mieszkańcy i ich instytucje ściśle współpracują ze sobą na 

wielu płaszczyznach i sektorach oraz który posiada bogate walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi 

sektora rybackiego. 

Poniższy opis powstał w wyniku analizy danych statystycznych dostarczonych przez gminnych 

koordynatorów ds. LGR oraz danych z GUS.  

Szczegółowe informacje statystyczne opisu obszaru LGR przedstawione są w Załączniku Nr 3. 

 

Spójność terytorialna / geograficzna 

Gminy objęte LSROR tworzą zwarty geograficznie obszar – każda z gmin zlokalizowana jest na 

obszarze województwa podkarpackiego i sąsiaduje z przynajmniej jedną gminą objętą tą samą LSROR. 

W związku z powyższym spełnia wymóg dostępu, jakim jest spójność geograficzna LSROR. Przez 

teren objęty strategią przebiegają drogi krajowe łączące region ze stolicą województwa Rzeszowem, 

Warszawą oraz dużymi miastami: Kraków, Kielce, Lublin. Cały teren objęty strategią to obszar dawnej 

Puszczy Sandomierskiej. 

Spójność przyrodnicza 

Typowymi dla krajobrazu obszaru są równiny, szerokie płaskie doliny rzek, pokryte połaciami 

starorzeczy, mokradeł i łąk - stanowiące pozostałości istniejących tu niegdyś bagien i błot. Pod 

względem rzeźby terenu obszar ten jest płasko-równinny. Gleby na prezentowanym obszarze są w 

większości mało urodzajne – bielicowe, utworzone na piaskach czwartorzędowych. Grunty leśne i lasy 

na badanym obszarze zajmują ogółem 36 537,5ha, co stanowi 36,7% powierzchni całego Obszaru 

Rybackiego Puszczy Sandomierskiej. Główne rzeki przepływające przez obszar to: Wisła, Babulówka, 

Łęg, Trzesniówka, Zyzoga i Nil. Na terenie Obszaru LGR znajdują się liczne zbiorniki wodne. Na 

badanym obszarze stan czystości wód powierzchniowych jest klasyfikowany jako umiarkowany. 

Obszar ten charakteryzuje się dużą koncentracją gospodarki karpiowej (za: Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013), którego chów stanowi blisko 

90% całej produkcji rybnej na obszarze działania LGR. Zlokalizowane stawy rybackie umiejscowione 

są jednak w peryferyjnych miejscowościach gmin, mało zaludnionych i najgorzej wyposażonych w 

infrastrukturę techniczną i społeczną. 

Spójność gospodarcza 

Teren objęty strategią do dziś odczuwa wpływy związane z rozwojem gospodarczym w ramach 

Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), co skutkuje kooperacją wielu firm przemysłowych, 

zlokalizowanych na terenie LGR. Obszar Rybacki Puszczy Sandomierskiej charakteryzuje się dużą 

atrakcyjnością inwestycyjną, którą podnoszą: bliskość dużych ośrodków miejskich oraz lokalizacja 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecna restrukturyzacja wiodących zakładów przemysłowych, 

sprawia, iż obszar ten wymaga dywersyfikacji zatrudnienia na różne sektory gospodarki. Alternatywą i 

szansą może być tutaj rozwój sektora rybackiego. Na obszarze każdej z gmin wchodzących w skład 

stowarzyszenia są prowadzone połowy, chów, hodowla ryb. W 4 gminach funkcjonują obiekty 

hodowlane i gospodarstwa prowadzące działalność rybacką. Obszar objęty strategią to także znakomity 

teren na lokalizację inwestycji o charakterze turystycznym i agroturystycznym, do czego zachęcają 

korzystne warunki przyrodnicze: lasy, rzeki stawy, pomniki przyrody (ponad 60 pomników na 

obszarze LGR). 
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Spójność kulturowa 

Obszar LSROR jest ściśle związany z grupą etnograficzną Lasowiacy zamieszkującą obszar dawnej 

Puszczy Sandomierskiej. Lokalne tradycje obrzędy i gwara charakteryzujące społeczność lasowiacką 

są nadal kultywowane na terenie całego Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej przy organizacji 

dożynek, wesel oraz świąt okolicznościowych, w których aktywny udział biorą lokalne zespoły 

ludowe. Społeczność obszaru ma także styczność z lokalną kulturą oraz integruje się w czasie różnego 

rodzaju wspólnych imprez okolicznościowych, takich jak organizowane cyklicznie „dni kultury” oraz 

„dni” poszczególnych miejscowości, wspólne imprezy wędkarskie. Obszar ten charakteryzuje więc 

przywiązanie mieszkańców do uwarunkowanych historycznie regionalnych tradycji. W ostatnich 

latach obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony mieszkańców obszaru popularyzacją lokalnych 

produktów będących wyróżnikiem tego regionu. Świadczą o tym liczne instytucje, stowarzyszenia, 

organizacje i Koła Gospodyń Wiejskich działające na rzecz zachowania tradycji.  

 

2.2. Charakterystyka gmin wchodzących w skład LGR Obszaru Rybackiego Puszczy 

Sandomierskiej  

 

Dane dotyczące gmin wchodzących w skład LGR według stanu na dzień 31.12.2008r. 

Lp. Nazwa gminy objętej LSROR Powiat 
Powierzchnia 

ogółem w km
2 

Liczba 

mieszkańców 

zameldowanych 

na pobyt stały  

Gęstość 

zaludnienia  

1.  Gmina Dzikowiec kolbuszowski 122 6527 53,50 

2.  Gmina Baranów Sandomierski tarnobrzeski 122 12154 99,62 

3.  Gmina Bojanów stalowowolski 179 7275 40,64 

4.  Gmina Grębów tarnobrzeski 187 9744 52,11 

5.  Gmina Nowa Dęba tarnobrzeski 143 18529 129,57 

RAZEM - 753 54.229 72,02 

Źródło danych: www.stat.gov.pl 

 

http://www.stat.gov.pl/
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2.3. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 

obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem działalności rybackiej 

 

Położenie 

Obszar Rybacki Puszczy Sandomierskiej obejmuje 5 gmin z północno-zachodniej części województwa 

podkarpackiego, należących do powiatu kolbuszowskiego (gmina Dzikowiec), tarnobrzeskiego (gminy 

Baranów Sandomierski, Grębów, Nowa Dęba) i stalowowolskiego (gmina Bojanów). Łącznie stanowią 

one stanowi 4,21% powierzchni województwa podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  Obszar Rybacki Puszczy Sandomierskiej 

 

Komunikacja 

Obszar jest skoncentrowany wokół drogi krajowej nr 9 z Radomia do Barwinka, dróg wojewódzkich 

nr: 871 Stalowa Wola - Tarnobrzeg, 985 łączącej Tarnobrzeg z Mielcem i Dębicą, 872 łączącej drogi 

krajowe nr 9  i nr 77,  861 łączącej Bojanów z drogą krajową nr 77 w Kopkach, 875 relacji Mielec-

Leżajsk. Obszar przecinają również następujące linie kolejowe: nr 71 z Tarnobrzega do Rzeszowa, nr 

79 łącząca Padew Narodową z Wolą Baranowską, nr 25 z Chmielowa do Dębicy., nr 74 Sobów – 

Stalowa Wola Rozwadów i nr 78 łącząca Sandomierz z Grębowem. 

 

2.4. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 

Ukształtowanie powierzchni 

Obszar objęty LSROR położony jest w północnej części Kotliny Sandomierskiej w obrębie 

mezoregionu - Równiny Tarnobrzeskiej (Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Bojanów, 

Grębów)  częściowo Niziny Nadwiślańskiej (Gmina Baranów Sandomierski), częściowo Płaskowyżu 
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Kolbuszowskiego (Gmina Dzikowiec). Równinę Tarnobrzeską budują piaski rzeczne, rzeczno-

lodowcowe i eoliczne, na których rozwinęły się wydmy. Typowymi dla krajobrazu tej równiny są 

szerokie płaskie doliny rzek, pokryte połaciami starorzeczy, mokradeł i łąk - stanowiące pozostałości 

istniejących tu niegdyś bagien i błot. Rzeźba terenu jest płaskorówninna. Nizinę Nadwiślańską stanowi 

szeroka dolina Wisły biegnąca wzdłuż zachodniej granicy Kotliny Sandomierskiej. Wypełniają ją 

czwartorzędowe osady rzeczne o znacznej miąższości (do kilkudziesięciu metrów). Płaskowyż 

Kolbuszowski również zbudowany jest z piasków rzecznych, tworzących kompleksy wydmowe. 

Wzniesienie obszaru ponad poziomem morza wynosi 150 do 200 m, miejscami dochodzi nawet do 269 

m n.p.m., przy ujściu Sanu do Wisły jest tylko 136 m n.p.m. 

Klimat 

Teren charakteryzuje się ciepłym klimatem, ze średnią roczną temperaturą powietrza 7,6
o
C, w styczniu 

–3,7
o
C, w lipcu 18,2

o
C. Okres wegetacyjny jest dosyć długi i trwa 220-225 dni. Roczna suma opadów 

waha się między 600 a 800 mm3. Udział opadów śnieżnych w rocznym opadzie waha się od 7% do 

10%. Nasłonecznienie obszaru jest nieco wyższe od średniej krajowej i wynosi 4-4,5 godzin na dobę. 

Przeważają wiatry zachodnie 26% i południowo-zachodnie 24%, osiągając największe prędkości w 

okresach zimowych, wiosennych i jesiennych.    

Bogactwa naturalne 

Do bogactw naturalnych obszaru można zaliczyć: utwory mioceńskie z pogipsową serią siarkonośną - 

bogate złoża siarki, duże zasoby gliny w Chmielowie i Skopaniu oraz powiecie kolbuszowskim. Torfy 

można znaleźć w powiecie kolbuszowskim oraz tarnobrzeskim. Surowce skalne występujące na tym 

terenie to surowce ilaste ceramiki budowlanej i kruszywo naturalne (piaski, żwiry), głównie w 

powiatach: mieleckim, kolbuszowskim i tarnobrzeskim.  

Gleby 

Gleby na prezentowanym obszarze są w większości mało urodzajne – bielicowe, utworzone na 

piaskach czwartorzędowych. Natomiast dna dolin rzecznych są wypełnione żyznymi glebami 

napływowymi - madami. Na terenie Gminy Baranów Sandomierski można również spotkać gleby 

brunatne, a także urodzajne czarnoziemy. W części Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w pasie 

pagórkowatych wierzchowin występują gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych III i IV klasy, 

natomiast na obszarach położonych niżej, wyścielonych piaskami luźnymi, gleby bielicowe 

wytworzone z piasków słabo-gliniastych – użytkowane, jako gleby uprawowe V klasy. Wśród gleb 

bagiennych i piaszczystych, przeważających na terenie Puszczy Sandomierskiej, znajdują się także 

płaty urodzajnych glin deluwialnych.  

Zalesienie 

Grunty leśne i lasy na badanym obszarze zajmują ogółem 32836 ha, co stanowi 44,55 % powierzchni 

całego obszaru. Zalesienie tego terenu jest nieco niższe od średniej w województwie podkarpackim, 

które wynosiło w 2008r 37,8%.  Na obszarze Równiny Tarnobrzeskiej zachowały się resztki Puszczy 

Sandomierskiej, składającej się głównie z borów mieszanych, z dominacją sosny i dębu. We 

fragmencie Płaskowyżu Kolbuszowskiego można spotkać głównie lasy sosnowe z jodłą, bukiem, 

grabem i dębem. Największy obszar porastają bory mieszane świeże i bory mieszane wilgotne, na 

wzgórzach wydmowych - bory suche. 

Zasoby wodne 

Na omawianym obszarze wody podziemne są zasilane z głównego zbiornika wód podziemnych Nr 

425 Dębica – Stalowa Wola- Rzeszów. Pod względem jakościowym nie nadają się do celów socjalno-

bytowych bez prostego uzdatniania. Wody omawianego poziomu są średniej i złej jakości. Najczęściej 

są one zanieczyszczone pod względem bakteriologicznym oraz zawierają podwyższone ilości żelaza, 
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manganu i związków azotu. Zbiornik charakteryzuje się dużą i średnią wodonośnością (od 30 - 80 

m3/h). Główne rzeki przepływające przez badany obszar to: Wisła, Babulówka, Łęg, Trzesniówka, 

Zyzoga i Nil. Na terenie Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej znajdują się liczne zbiorniki 

wodne: Stawy Osieczyska, Stawy Krasiczyńskie, gdzie planuje się utworzyć rezerwat ochrony 

przyrody, kompleks wodny w Wojkowie, Stawy Rybackie Grądy (753 ha) w Budzie Stalowskiej w 

Gminie Nowa Dęba, których obszar jest proponowany do objęcia projektem Unii Europejskiej Natura 

2000 - ochrony ostoi przyrodniczych o znaczeniu międzynarodowym i CORINE – biotopes, zalew 

Maziarnia w Wilczej Woli (160 ha) w Gminie Dzikowiec, atrakcyjny zarówno przyrodniczo jak i 

turystycznie.  

Zanieczyszczenie środowiska 

Teren województwa podkarpackiego, zważywszy na rolniczy charakter, nie jest w skali kraju obszarem 

o wysokim stopniu zanieczyszczenia środowiska. Zanieczyszczenia powstają głównie w trakcie 

procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych oraz z lokalnych kotłowni związanych z 

tradycyjnym piecowym ogrzewaniem domów węglem kamiennym. Najbardziej zanieczyszczone są 

tereny powiatu stalowowolskiego, gdzie występuje największa koncentracja przemysłu. Na uwagę 

zasługuje jednak fakt, że gminy należące do tego powiatu (Bojanów) nie są obszarem dużego stopnia 

zanieczyszczenia. Na badanym obszarze stan wód powierzchniowych jest klasyfikowany jako 

umiarkowany. Zawartość metali ciężkich w glebach należy uznać za naturalne. Jedynie w okolicach 

zakładów przemysłowych i dróg o znacznym natężeniu ruchu odnotowuje się podwyższoną zawartość 

tych substancji 

Obszary chronione 

Na badanym obszarze zlokalizowanych jest 61 pomników przyrody, co stanowi blisko 5% wszystkich 

pomników przyrody w województwie podkarpackim. Obszarem chronionym, wyznaczonym 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000, jest obszar Puszczy Sandomierskiej (kod obszaru PLB180005), 

położony całkowicie w województwie podkarpackim, o łącznej powierzchni 129 115,6ha, z czego na 

terenie gmin: Baranów Sandomierski 3 139,6 ha, Bojanów 17 356,5ha, Dzikowiec 12 080,2 ha, 

Grębów 18 606,5 ha, Nowa Dęba 4 941,6 ha, (łącznie ponad 50%). Poza tym tylko w gminie 

Dzikowiec według danych GUS z 31.12.2008r. zlokalizowane są obszary chronione, których łączna 

powierzchnia wynosi 13,6 tys. ha, co stanowi niecałe 2% ogólnej powierzchni obszarów chronionych 

województwa podkarpackiego.  

2.5. Uwarunkowania historyczne i kulturowe 

Instytucje kultury i działalność kulturalna 

W wielu miejscowościach Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej funkcjonuje wiele zespołów 

ludowych i tanecznych zaangażowanych w kultywowanie lasowiackich tradycji. Obecnie kultura 

ludowa pielęgnowana jest we wszystkich gminach obszaru LGR. Przejawia się to w przekazywaniu 

tradycji, obrzędów, obyczajów, legend, nazw miejsc i miejscowości. Obserwuje się wzrost 

zainteresowania ze strony mieszkańców obszaru popularyzacją lokalnych produktów będących 

wyróżnikiem tego regionu. Podmioty publiczne (GOK-i, biblioteki, muzea) zajmujące się 

prowadzeniem działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej oraz kultywowaniem tradycji 

regionalnych prowadzą liczne zespoły, kluby i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

organizując imprezy o charakterze kulturalnym (występy, przeglądy teatralne, muzyczne, taneczne, 

konkursy). Podmioty te skupiają również lokalne organizacje pozarządowe ściśle z nimi współpracując 

przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Na terenie obszaru LGR działalność prowadzi także 

Muzeum-Zamek w Baranowie Sandomierskim. Instytucjami o charakterze kulturalnym, spełniającymi 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej na lata 2010-2015 

 

  

 

 19 

ważne funkcje społeczne, szczególnie na obszarach wiejskich, są także biblioteki, których łączna liczba 

wynosi 36, dysponujących księgozbiorem w ilości 429 192 woluminów. 

Historia obszaru i zabytki 

Opisując historyczne i kulturowe uwarunkowania Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej należy 

szczególną uwagę zwrócić na grupą etnograficzną Lasowiacy, zamieszkującą tereny byłej Puszczy 

Sandomierskiej, stanowiącą jeden z elementów spójności obszaru. Nazwy Lasowiacy w publikacjach 

zaczęto używać w XIX w. dla określenia tej grupy etnograficznej. Leśni ludzie, nazywani czasem 

Lesiokami, albo Lasowiakami, początkowo utrzymywali się prawie wyłącznie z bogactw naturalnych 

lasów i miejscowych wód. Oprócz łowiectwa, myślistwa i bartnictwa zajmowali się wytapianiem rudy 

darniowej oraz otrzymywanymi z surowca drzewnego: smoły, mazi i węgla drzewnego. Lasowiacy 

wykształcili się na skutek asymilacji różnych nacji zamieszkujących od XIV w. teren między Wisłą a 

Sanem i prawy brzeg Sanu zwany Puszczą Sandomierską. Byli wśród nich Mazowszanie i zachodni 

Małopolanie, grupy ludności tatarskiej, ruskiej, szwedzkiej, litewskiej, wołoskiej i niemieckiej. 

Wzajemne przenikanie tak różnorodnych kultur doprowadziło do powstania odrębnej, różniącej się od 

sąsiadów społeczności. Byli mistrzami w bednarstwie (okolice Kolbuszowej i Majdan Królewski), 

ciesielce, stolarstwie, kołodziejstwie (okolice Kolbuszowej) czy nawet zabawkarstwie (Brzóza 

Stadnicka k. Leżajska). Na tych terenach rozwinęły się również inne rzemiosła, w tym wikliniarstwo, 

garncarstwo (Medynia Głogowska, Łążek Garncarski) i tkactwo. Karczunek znacznych terenów 

puszczy, a następnie stosowanie systemu żarowego, czyli wypalanie lasów przez Laskowiaków, 

stworzył przestrzenie pod uprawy rolne. Lasowiacy posiadali także charakterystyczną, dla całego 

Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej, architekturę i wyposażenie zagród. Społeczność lokalna 

obecnie zamieszkująca badany teren bardzo ceni sobie ten dorobek kulturowy i dokłada znacznych 

starań celem zachowania dziedzictwa lasowiackiego. Działają tu liczne zespoły folklorystyczne oraz 

organizacje społeczne identyfikujące się z Lasowiakami i zaangażowane w propagowanie ich kultury. 

Zachowały się także tradycyjne zawody, w których przodowali Lasowiacy. Do dziś występujące 

licznie na tym terenie, podmioty zajmujące się przetwórstwem i obróbką drewna, bartnictwem, 

wikliniarstwem i  łowiectwem. Rejon ten posiada swoją obyczajowość związaną między innymi ze 

szlakiem architektury drewnianej i sakralnej, z organizowaniem przeglądów strojów ludowych oraz 

zespołów folklorystycznych, czy też istnieniem Kół Gospodyń Wiejskich. Ważnym elementem 

odróżniającym Lasowiaków od sąsiadów był ich charakterystyczny strój. Podstawowy zestaw odzieży 

kobiecej i męskiej, świątecznej jak i tej noszonej codziennie, był szyty z niebarwionego lnianego albo 

konopnego płótna i przepięknie zdobiony białym, czarnym lub czerwonym haftem. W wielu 

miejscowościach zachowały się egzemplarze tradycyjnych strojów lasowiackich. Znakiem 

rozpoznawczym ludowych zespołów folklorystycznych, działających na tym terenie są często właśnie 

stroje, wzorowane na tradycyjnym ubiorze Lasowiaków. Turysta odwiedzający Obszar Rybacki 

Puszczy Sandomierskiej ma możliwość nie tylko zapoznania się z folklorem ale także podziwiania 

krajobrazu jak i starych kapliczek, kościółków czy też obiektów architektury dworskiej . 

 

2.6. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego  i 

gospodarczego oraz poziomu aktywności społecznej 

Charakterystyka potencjału społecznego 

Potencjał demograficzny 

Obszar Rybacki Puszczy Sandomierskiej obejmujący powierzchnię 753 km
2
 zamieszkuje 53 792  osób, 

w tym 27082 kobiet, co stanowi 2,58 % ogólnej liczby mieszkańców województwa podkarpackiego. 

Obszar cechuje niska gęstość zaludnienia, spowodowana zalesieniem tego terenu oraz emigracją w 

celu zdobycia wykształcenia i zatrudnienia, co szczególnie dotyczy ludzi młodych wyjeżdżających do 
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większych miast zarówno w kraju jak i za granicą. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na przyrost 

naturalny obszaru, który kształtuje się na niskim bądź ujemnym poziomie. Większość ludności 

prezentowanego obszaru zamieszkuje tereny wiejskie, stanowiąc 74 % całej ludności.  

Poziom bezrobocia i zatrudnienia 

Na dzień 31.12 2008r. na obszarze objętym strategią bez pracy pozostawało 2742 osób, w tym 1737 

kobiety co stanowi 5,05 % mieszkańców tego terenu. W 2009r. w stosunku do roku 2008 i 2007 

zaobserwowano drastyczny wzrost bezrobocia, głównie w związku z narastającym kryzysem 

gospodarczym. W tym okresie nastąpiło zwiększenie osób zarejestrowanych jako bezrobotne łącznie o 

ponad 15%. 

Specyfika lokalnego rynku pracy 

Wśród mieszkańców prezentowanego obszaru w wieku przedprodukcyjnym jest 11 556 osób (tj.: 21,48 

%), w wieku produkcyjnym 33 914 osób (tj.: 63,04%), a w wieku poprodukcyjnym 8 322 osób (tj.: 

15,47%). Większość mieszkańców obszaru znajduje się w wieku aktywności zawodowej. 

Sytuacja ekonomiczna mieszkańców 

Mieszkańcy uzyskują dochody zarówno z pracy najemnej, świadczeń emerytalnych i rentowych, ze 

sprzedaży produktów rolnych, a także z otrzymywanych zasiłków dla bezrobotnych. Struktura źródeł 

utrzymania ludności wykazuje, że znaczny odsetek mieszkańców utrzymuje się z pracy zarobkowej 

poza swoim gospodarstwem, które nie jest w stanie utrzymać rolnika z jego rodziną. Część 

mieszkańców poszukuje nowych źródeł dochodu za granicą. Są to szczególnie ludzie młodzi, którzy 

nie widzą dla siebie perspektyw rozwoju w lokalnym środowisku. Przeciętne miesięczne wydatki 

ogółem na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 2008r. wyniosły na tym obszarze ok. 742 zł, 

podczas gdy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny ogółem na 1 osobę w gospodarstwie 

domowym wyniósł ok. 791zł. W poszczególnych powiatach, w skład których wchodzą gminy objęte 

strategią, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w 2008 r. od 2340,99 (powiat 

kolbuszowski) do 2811,39 (powiat stalowowolski) i było niższe od średniej dla kraju odpowiednio o 

25% i 5%. 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na  obszarze LGR Puszcza Sandomierska obserwowany jest stosunkowo wysoki poziom 

bezpieczeństwa. 

Edukacja i poziom wykształcenia 

Łącznie funkcjonuje 13 przedszkoli, 36 szkół podstawowych i 15 gimnazjów. W zakresie kształcenia 

braki należy zauważyć w dostępie do edukacji ponadgimnazjalnej, szkół o profilach matematyczno – 

przyrodniczych, kluczowych dla rozwoju lokalnej gospodarki, szkół zawodowych, kształcących na 

kierunkach technicznych oraz do szkół wyższych. Na prezentowanym obszarze jedynie w 

Kolbuszowej funkcjonuje Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, kształcący na 

poziomie wyższym. Współczynnik skolaryzacji brutto zarówno w szkołach podstawowych jak i 

gimnazjalnych w większości gmin, zlokalizowanych na prezentowanym obszarze, jest niższy niż 

wskaźnik dla woj. podkarpackiego. Na tym terenie wykształcenie wyższe posiada jedynie ok. 6% 

mieszkańców obszaru, czyli znacznie poniżej wskaźnika dla woj. podkarpackiego, który wynosi ok. 

8,6%. Największą grupę osób na obszarze LSROR stanowią mieszkańcy z wykształceniem 

podstawowym ok. 36%.  
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Aktywność społeczna 

Lokalna społeczność chętnie i licznie uczestniczy w organizowanych przedsięwzięciach i imprezach 

okolicznościowych, bezpośrednio angażując się w realizowane działania, poprzez przygotowanie 

wieńców dożynkowych, występów zespołów ludowych, dziecięcych i teatralnych, sportowych itp. 

Obszary aktywności społecznej mieszkańców  to szczególnie kultura, edukacja pozaformalna,  sport. 

Wpływa to na kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, postaw aktywności społecznej oraz 

poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szczegółowa mapa aktywności społecznych 

przedstawiono w Załączniku nr 10. Na uwagę zasługują organizowane cyklicznie imprezy związane z 

wędkarstwem, które od kilkudziesięciu lat przyciągają wielu zainteresowanych. Wśród nich są nie 

tylko zapaleni wędkarze ale przede wszystkim amatorzy oraz całe rodziny z dziećmi, dla których 

wędkarstwo staje się coraz bardziej popularną formą rekreacji i spędzania czasu wolnego na łonie 

natury (Szczegółowe informacje Załącznik nr 3 Tabela 27 ). 

W zakresie działalności charytatywnej dużą rolę odgrywa działalność kościoła katolickiego, który 

organizuje wigilię dla bezdomnych oraz zbiórki darów dla potrzebujących. Innym przejawem dużej 

aktywności mieszkańców tych terenów jest sponsoring i współfinansowanie, dzięki któremu 

finansowana jest działalność wielu organizacji oraz lokalnych inicjatyw.  

Charakterystyka potencjału gospodarczego 

Atrakcyjność inwestycyjna 

Atrakcyjność inwestycyjna Obszaru LGR Puszcza Sandomierska oparta jest na:  

1. bliskości szlaków komunikacyjnych łączących ważniejsze miasta Podkarpacia: Rzeszów, Mielec, 

Tarnobrzeg, Stalowa Wola, będącymi głównymi ośrodkami przemysłu co daje możliwość rozwoju 

funkcji żywieniowej i zaopatrzeniowej w podstawowe surowce i materiały oraz funkcji 

wypoczynkowej; 

2. bogactwie przyrodniczym tj.: rzeki, lasy, zbiorniki wodne itp.; 

3. bogactwie kulturowym i położeniu sprawiającym, iż obszar ten jest idealnym miejscem dla 

lokalizacji inwestycji związanych z sektorem turystycznym oraz rybackim, które stworzą nowe miejsca 

pracy będące alternatywą dla rolnictwa; 

4. możliwości spędzania czasu wolnego na łonie przyrody oraz uprawiania sportu i rekreacji z terenu 

miast regionu (łącznie ponad 600 tys. mieszkańców). Obecnie potencjał tego terenu nie jest w pełni 

wykorzystany ze względu na słaby dostęp do miejsc noclegowych oraz usług gastronomicznych jak i 

małej infrastruktury turystycznej; 

5. funkcjonujących 2 podstrefach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN zlokalizowanych w Nowej Dębie i w Gminie Baranów Sandomierski. 

6. linii hutniczej szerokotorowej LHS z dobrą infrastrukturą techniczną przeładunkową. 

Instytucje otoczenia biznesu 

Występuje tutaj niewielka liczba instytucji otoczenia biznesu. Są to: Centrum Wspierania Biznesu przy 

Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Nowej Dębie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości 

"Dąb" w Nowej Dębie, Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Nowej Dębie, Stowarzyszenie "Klub 

Inwestora Specjalnych Stref Ekonomicznych" w Baranowie Sandomierskim oraz Stowarzyszenie 

„SOKÓŁ” w gminie Baranów Sandomierski. 

Rolnictwo 

W strukturze własnościowej rolnictwa badanego obszaru przeważa gospodarka indywidualna. To 

właśnie w jej ramach skupia się znaczna większość produkcji rolnej. Przewaga małych i bardzo małych 

gospodarstw rolnych stanowi o rozdrobnieniu rolnictwa na terenie objętym strategią. Przeważającą 

część wytworzonych płodów rolnych rolnicy przeznaczają na własne potrzeby, a tylko niewielką część 
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na sprzedaż. Wśród upraw zbożowych przeważa żyto, mniejszy udział ma pszenżyto, pszenica i owies. 

W uprawach okopowych dominują natomiast ziemniaki, uprawiane są również rośliny warzywne i 

sadownicze. W zakresie produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Brak funduszy 

na rozwój gospodarki rolnej znacznie utrudnia realizację inwestycji, podnoszących opłacalność 

wytwarzania płodów rolnych i prowadzenia hodowli na większą skalę. Rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych oraz ich mała dochodowość sprawia, że wielu rolników poszukuje innych źródeł zarobkowania 

w pozostałych sektorach gospodarki. Szansą na rozwój działalności rolniczej może być przestawienie 

tradycyjnego rolnictwa na rolnictwo ekologiczne, do czego prezentowany obszar ma bardzo dobre 

uwarunkowania oraz rozwój agroturystyki, czemu sprzyjają liczne zasoby kulturalne i przyrodnicze 

występujące na tym terenie. Należy także zaznaczyć, iż w gminach Dzikowiec i Grębów rolnictwo jest 

bardzo słabo rozwinięte z uwagi na złą jakość gleb oraz zanieczyszczenie siarką.  

 

2.7. Opis sektora rybactwa na obszarze objętym LSROR Puszczy Sandomierskiej 

Charakterystyka stanu podmiotów związanych z sektorem rybackim 

Instytucje dysponujące zasobami wodnymi i organizacja sektora rybackiego 

Ważnymi, lokalnie oddziaływującymi instytucjami mającymi wpływ na kształtowanie się gospodarki 

wodnej i rybackiej na terenie objętym strategią są: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Urząd 

Wojewódzki i Marszałkowski w Rzeszowie, starostwa powiatowe, Agencja Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, Wojewódzka Państwowa Straż Rybacka. Powierzchniowe wody płynące stanowią w 

większości własność Skarbu Państwa. Śródlądowe wody użytkowane rybacko są podzielone na 

obwody rybackie, którymi, aktualnie gospodaruje 2 użytkowników. Są to Okręgi Polskiego Związku 

Wędkarskiego (PZW) z siedzibą w Rzeszowie skupiające następujące koła działające na obszarze 

objętym strategią: Koło PZW nr 17 Kolbuszowa i w Tarnobrzegu skupiające następujące koła 

działające na obszarze objętym strategią: Kolo PZW nr 8 Baranów Sandomierski, Koło PZW nr 51 

Grębów, Koło PZW nr 12 Nowa Dęba oraz koła zrzeszające mieszkańców Bojanowa: Koło PZW Nr 

05 Stalowa Wola, Koło PZW nr 13 Stalowa Wola, Koło PZW nr 50 Stalowa Wola. Informacja 

dotycząca wód będących w dyspozycji Okręgu PZW Rzeszów i PZW Tarnobrzeg  zawiera Załącznik 

Nr 2, Tabela Nr 25 i 26. 

Prywatni właściciele dysponujący zasobami wodnymi 

Na prezentowanym obszarze działają następujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 

sektorze rybackim. Do największych zalicza się: Gospodarstwo Rybackie „Grądy” w Budzie 

Stalowskiej - Gmina Nowa Dęba, „Przystanek Stawy” w Grębowie, Gospodarstwo Rolno-Rybackie w 

Knapach - Gmina Baranów Sandomierski, Gospodarstwo Rybackie w Grębowie, Gospodarstwo 

Rybackie w Wilczej Woli - Gmina Dzikowiec. W/w podmioty użytkują łącznie ponad 5.000 ha wód. 

Większość areału wodnego prywatnych gospodarstw rybackich przeznaczona jest na hodowlę ryb. 

Tylko 1,67% wód przeznaczony jest na łowiska wędkarskie. Obecnie, dodatkowe formy wykraczające 

poza hodowlę ryb nie są praktykowane, jako dodatkowe źródło zysków dla podmiotów.  Tylko część 

podmiotów zajmujących się hodowlą ryb prowadzi dodatkowe formy działalności gospodarczej na 

bazie posiadanego zaplecza wodnego. Na 5 podmiotów gospodarczych tylko 1 na stałe prowadzi 

łowisko wędkarskie, przy czym dodatkowym asortymentem usług tego podmiotu jest jeszcze uprawa 

rolna i świadczenie usług rolniczych na rzecz mieszkańców regionu. Ten podmiot prowadzi również 

usługi agroturystyczne oraz kąpielisko. Ponadto w grupie tej 1 podmiot zajmuje się wyłącznie 

prowadzeniem komercyjnego łowiska wędkarskiego, oraz 1 podmiot dopuszcza możliwość 

prowadzenia tej formy działalności pod warunkiem wystąpienia braku zbytu handlowego ryb 

wyprodukowanych.  
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Charakterystyka aktywności sektora rybackiego 

Połów organizmów żyjących w wodzie – łowiska wędkarskie 

Łowiska wędkarskie występujące na obszarze objętym strategią dzielą się na 2 typy: prywatne i 

prowadzone przez PZW. Pierwsze z nich mają charakter komercyjny, funkcjonują w oparciu o 

uregulowania założone przez przedsiębiorcę. Łowiska PZW są na wodach ogólnodostępnych,  których 

korzystanie wynika z krajowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz własnych przepisów 

okręgowych PZW. Celem PZW jest popularyzacja wędkarstwa, jako formy rekreacji i wypoczynku 

oraz sportu z ukierunkowaniem na ochronę wód i gatunków ryb np. poprzez wprowadzone wymiary i 

okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb. Mieszkańcy obszaru chętnie odwiedzają łowiska, o 

czym świadczy rosnąca z roku na rok frekwencja gości na łowisku. W 2004r. łowisko odwiedziło – 

315 osób a w 2009r. – 600 osób. Łącznie na przestrzeni 4 lat prywatne łowiska wędkarskie na obszarze 

LGR odwiedziło 1670 gości. Gatunkami ryb, dominującymi na łowiskach jest: karp, amur, szczupak, 

karaś oraz lin (Źródło danych: „Raport z Badań „Klimat dla Ryb” Załącznik Nr 4). Infrastruktura 

łowisk wymaga rozbudowy i przystosowania do pełnienia funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Obecnie 

tylko 2 spośród 3 łowisk wędkarskich posiada udogodnienia dla odwiedzających je gości tj: dobre 

dojście do wody (odpowiednie stanowiska), parking, kosze na śmieci, pomosty wędkarskie czy też 

palenisko na ognisko. Tylko jedno łowisko posiada kompleksową bazę dla rodzinnej rekreacji. 

Właściciele łowisk widzą potrzebę rozbudowy infrastruktury łowisk, co może przyczynić się do 

dynamicznego rozwoju wędkarstwa. Obecnie brakuje toalet, zadaszeń, możliwości korzystania z łodzi 

i innego sprzętu. Podmioty prowadzące łowiska dostrzegają, że ta forma działalności gospodarczej 

zyskuje coraz większe zainteresowanie u odbiorców. Mają oni świadomość, że jakość łowiska – jego 

zasobność w rybę spełniającą oczekiwania wędkarzy (sandacz, szczupak, okazy karpi), wszelkie 

udogodnienia oraz rozbudowana i na wysokim standardzie infrastruktura otoczenia łowiska, będzie 

sprzyjać zwiększonemu zainteresowaniu łowiskiem. Ważna tu również jest rozbudowana i 

wielokanałowa promocja łowiska, jako element przyciągający wędkarzy nawet z odległych zakątków 

regionu. Obecnie inwestycje w ten rodzaj działalności uzależnione są od pozyskania dodatkowych 

funduszy. 

Chów i hodowla organizmów żyjących w wodzie – obrót i spożycie ryb 

Podstawowym gatunkiem hodowlanym jest karp. Jego chów stanowi blisko 90% całej produkcji rybnej 

na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej. Pozostałe gatunki hodowlane to: amur (3%), tołpyga 

(2%), karaś (2%), lin (1%), , szczupak (1%), inne gatunki w tym: płoć, okoń, leszcz, sum (1%). Dane 

te wskazują, iż karp okazuje się tradycyjną rybą konsumencką. Jednakże obserwuje się spadek tradycji 

spożywania karpia w okresie np. Świąt Bożego Narodzenia, co bezpośrednio wpływa na powolne 

załamywanie się rynku hodowli tego gatunku.  

 

Pozyskiwanie narybku 

Podmioty działające na obszarze LGR pozyskują narybek na dwa sposoby: poprzez produkcję własną, 

dzięki utworzeniu naturalnych tarlisk – 2 podmioty lub poprzez zakup narybku z wylęgarni – 5 

podmiotów. Produkcja własna narybku jest mniej rozpowszechniona z uwagi na konieczność 

wyłączenia dodatkowego lustra wody na potrzeby tarlisk oraz trudności przy odłowach narybku (duża 

skala niszczenia narybku). Również i szkodniki takie jak: czapla siwa czy kormoran mają wpływ na 

niską opłacalność produkowania własnego wylęgu. 

Wielkość produkcji 

Główne podmioty działające w branży rybackiej na Obszarze Rybackim Puszczy Sandomierskiej 

wyprodukowały w 2006r. – 424 tony, w 2007r. – 429 ton a w 2008r. – 422 tony ryb dla celów 

handlowych oraz materiału zarybieniowego (źródło j.w.). 
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Rynki zbytu – import, eksport 

Produkcja ryb utrzymuje się od 3 lat praktycznie na tym samym poziomie. Występują niewielkie 

wahania w sprzedaży. W przeprowadzonym wśród hodowców badaniu ankietowym wszyscy zgodnie 

stwierdzili, że wyprodukowana ryba corocznie jest sprzedawana w ilości wyprodukowanej. Badania 

wykazały, iż hodowcy są w stanie wyprodukować o kilkadziesiąt ton więcej ryb, o ile znalazłby się 

odbiorca na wyprodukowaną rybę. Takie wypowiedzi sugerują, że otwarcie np. rynków zagranicznych 

na tutejszą rybę (export) dałoby możliwość zwiększenia produkcji, przy posiadanych -i jak się okazuje 

- niewykorzystanych w pełni możliwościach produkcyjnych przedsiębiorstw rybackich z obszaru 

objętego niniejszą analizą. Z zebranych danych wynika, iż 8% produkcji sprzedawana jest na poziomie 

gminy, 16% na obszarze powiatu, 51% produkowanych ryb sprzedawana jest na obszarze 

województwa, 21% na poziomie kraju (źródło j.w.). 

Głównymi odbiorcami ryb są sieci handlowe (super i hiper markety). Sprzedaż na poziomie 

miejscowości, gminy czy powiatu odbywa się najczęściej poprzez rozprowadzanie ryb w mniejszych 

sklepach, na rynkach i bazarach lokalnych oraz w samym miejscu hodowli. Nie prowadzi się sprzedaży 

poza granice kraju. 

Zatrudnienie sezonowe i całoroczne 

Kondycja firm w opinii ich przedstawicieli jest bardzo dobra. Jednakże sytuacja ta może ulec zmianie z 

uwagi na obserwowane: spadek sprzedaży ryb oraz spadek zatrudnienia w sektorze rybackim na 

obszarze LGR. Na przestrzeni ostatnich 5 lat na terenie objętym strategią zatrudnienie w tym sektorze 

zmalało o prawie 17% z 59 osób w roku 2004 do 49 osób w 2009 (źródło j.w.). Charakterystyczną 

formą zatrudnienia dla branży rybackiej jest zatrudnienie sezonowe wynikające z natężenia prac w 

czasie jesiennych odłowów. Na prezentowanym obszarze gospodarstwa rybackie zatrudniają ok 58 

pracowników sezonowych rocznie. Mając na uwadze strukturalny charakter bezrobocia na terenach 

wiejskich, należy uznać, że znaczenie miejsc pracy w gospodarstwach hodowlanych dla lokalnych 

społeczności jest ważne i warte wsparcia. 

 

2.8. Liczba osób spełniająca wymagania wskazane w rozporządzeniu §2 ust. 1  

Łącznie, na obszarze LGR Puszczy Sandomierskiej w 2008 r. utrzymujących się lub zatrudnionych  w 

sektorze rybackim (zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozporządzeniu §2 ust. 1 Min. Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiejskich)  było  30,25 osoby co przy liczbie osób zameldowanych na pobyt stały 

54 229 oznacza  iż osiągnięty wskaźnik „rybackości” wynosi 0,55782 na 1000 mieszkańców. 

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 11. 
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Rozdział III Uwarunkowania rozwoju obszaru rybackiego LGR 

Puszczy Sandomierskiej 

 

3.1. Analiza SWOT  obszaru objętego LSROR  

Podczas warsztatów planowania strategicznego i operacyjnego, organizowanych celem opracowania 

LSROR Puszczy Sandomierskiej przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego 

dokonali analizy wewnętrznego potencjału i atutów umożliwiających pobudzenie nowych impulsów 

rozwojowych przyczyniających się do wzrostu aktywności gospodarczej, podniesienia atrakcyjności 

turystycznej, podniesienia poziomu życia i rozwiązania problemów nurtujących lokalną społeczność na 

obszarze działania LGR. Uczestnicy spotkania przeanalizowali, możliwe do wykorzystania czynniki 

zewnętrzne w oparciu o model SWOT – mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń płynących 

z zewnątrz. 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT przyczyniło się do uporządkowania danych i informacji, które w 

dalszej części opracowania zostały wykorzystane w uspołecznionym procesie planowania 

przedsięwzięć do realizacji. Analiza SWOT była jednym z czynników umożliwiających podjęcie 

prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Stanowi ona podsumowanie opinii 

lokalnych społeczności, które zostały wykorzystane do zespołowej oceny zjawisk, zdarzeń i 

problemów występujących na Obszarze Rybackim Puszczy Sandomierskiej. Analiza SWOT 

przyczyniła się do prawidłowej oceny sytuacji i wyboru najlepszych rozwiązań. Wnioski z analizy 

SWOT zostały zaprezentowane na spotkaniu Zarządu LGR i przez niego zatwierdzone w dniu 13 

lutego 2010 r. 

 

Czynniki Analizy SWOT 

ANALIZA SWOT Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej 

Mocne strony Słabe strony 

1. Długoletnie tradycje związane z hodowlą ryb sięgające XIX 

w. 

2. Stabilizacja  produkcji i zatrudnienia w sektorze rybackim 

3. Dobry stan stawów rybackich (należyta infrastruktura, ryby 

w dobrej kondycji zdrowotnej) 

4. Doświadczenie w produkcji karpia  

5. Dywersyfikacja sprzedaży ze strony lokalnych producentów 
– odbiorcy: detal, hurt, duże sieci sprzedaży 

6. Duża liczba organizacji społecznych oraz deklarowana 

aktywność mieszkańców związana z wdrażaniem inicjatyw 
społecznych adresowanych do lokalnych społeczności 

7. Bardzo atrakcyjny teren, nieskażony, nieuprzemysłowiony 

8. Występujące obszary prawnie chronione 

9. Różnorodne zasoby (fauna, flora, zabytki kultur 
materialnej, tradycje) 

10. Dobrze działające związki wędkarskie, prowadzące 

działalność hodowlaną i promującą wędkarstwo jako formę 

aktywności i rekreacji 

11. Istniejąca współpraca między samorządami będącymi 

partnerami i członkami LGR Puszcza Sandomierska 

1. Brak infrastruktury (drogi dojazdowe, bieżąca woda, 

kanalizacja) na miejscu prowadzenia łowisk  

2. Szkodniki powodujące straty w produkcji – wydra, 

kormoran, czapla oraz bobry, które blokują udrożnienie wodne 

stawów i wymuszają budowę studni głębinowych oraz 

przepompowni co powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów.  

3. Marginalizacja sektora rybackiego ze strony administracji 

samorządowej jako liczącego się sektora gospodarczego w gminie – 

tylko w jednej gminnej strategii rozwoju znajdują się działania 

związane z rozwojem sektora rybackiego 

4. Marginalizacja obszarów, na których znajdują się 
przedsiębiorstwa rybackie w aspekcie gminy, powiatu, województwa 

5. Marginalizacja obszaru LGR Puszcza Sandomierska – 

północno–zachodnia część woj. podkarpackiego, granicząca z woj. 
świętokrzyskim  

6. Brak współpracy między podmiotami sektora rybackiego 

7. Nie w każdej gminie są doświadczenia współpracy między 
podmiotami gospodarczymi a partnerami społecznymi i publicznymi, 

8. Mała liczba instytucji społecznych działających na terenach 
bezpośrednio związanych z produkcją rybacką 

9. Brak infrastruktury (budynki, świetlice, stałe imprezy) 
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12. Praktyczne doświadczenia część członków władz 

Stowarzyszenia LGR związane z realizacją programów 

finansowanych ze środków funduszy pomocowych, w tym 

PROW, SAPARD, 

13. Współpraca części członków LGR z partnerami 

zagranicznymi zwłaszcza w Euroregionie Karpackim, 

14. Doświadczenia w realizacji przedsięwzięć finansowanych 

ze środków UE (PROW, PO Ryby) przez niektóre podmioty 
sektora rybackiego 

10. Niskie zaludnienie terenów 

11. Peryferyjne położenie stawów w stosunku do głównych 
dróg i głównych miejscowości gmin 

12. Funkcjonująca infrastruktura melioracyjna w wielu 

przypadkach wymaga konserwacji lub przebudowy – brak środków 

finansowych na tego typu inwestycje ze strony właścicieli 

infrastruktury 

13. Brak odbiorców (zbytu) produkowanej ryby na miarę 

możliwości produkcyjnych stawów, które są o wiele większe aniżeli 
produkowane ilości obecnie 

14. Nie wszystkie gospodarstwa rybackie, na których odbywa 

się uprawianie gospodarki rybackiej mają prawo własności co 
powoduje w konsekwencji ryzyko inwestycji.  

15. Zbyt mały areał posiadanej wody i wysokie koszty oraz 

nakłady na stworzenie dodatkowego lustra wody dla celów 
hodowlanych.  

16. Ograniczenia sprzętowe utrudniające proces chowu i 
produkcji ryb, 

17. Słaba jakość i dostępność infrastruktury technicznej i 
społecznej, 

18. Niska aktywność gospodarcza mieszkańców obszarów 

bezpośrednio związanych z produkcją rybacką wynikająca z pracy w  
dawnych Państwowych Gospodarstwa Rybackich, 

19. Duża kapitałochłonność inwestycji – niewystarczające 

środki własne producentów rybackich 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Wzrost liczby osób zainteresowanych uprawianiem 
wędkarstwa 

2. Możliwość wsparcia rozwoju przy pomocy środków UE; 

3. Zmiana profilu w hodowli – z produkowania karpia 

handlowego na produkcję materiału zarybieniowego dla potrzeb 
PZW ; 

4. Wzrost popularności wędkarstwa specjalistycznego (tzw. 
„karpiarze”); 

5. Zapotrzebowanie na rekreację w regionie skupioną dookoła 

akwenów wodnych 

6. Wzrastający popyt na usługi agroturystyczne dla 

mieszkańców aglomeracji miejskiej 

7. Deklaracje władz samorządowych do aktywniejszej polityki 

inwestycyjnej obejmujące tereny bezpośrednio związane z 

rybactwem 

8. Wdrożenie wydajniejszych technologii produkcji rybackiej 

9. Zwiększająca się konsumpcja żywności ekologicznej 

10. Rozwój działalności „okołorybackiej” związanej 

bezpośrednio z zasobami gospodarstw rybackich czy też 

bazujących na zasobach środowiskowych 

11. Istniejące a niezagospodarowane obiekty infrastrukturalne 

(stawy, kanały, budowle) 

12. Potencjał mniejszych zbiorników wodnych, o charakterze 

rekreacyjnym,  

 
 

1. Zanikanie tradycji spożywania karpia na stole wigilijnym w 

konsekwencji powoduje zmniejszenie popytu na ten gatunek ryby 
hodowlanej. 

2. Wirusy, które powodują obawy o utrzymanie właściwej 
kondycji zdrowotnej ryb. 

3. Zaniżone ceny ryb sprowadzanych zza granicy oraz ciągle 

rosnące ceny artykułów rolnych (zboże), co z kolei ma wpływ na 

podnoszenie kosztów produkcji ryb w kraju. 

4. Prywatne osoby, które dzierżawią wody od samorządów i 

sołectw i „ogołacają” je z rybostanu powodując degradację 

5. Odpływ aktywnej i uzdolnionej młodzieży ze względu na słabą 
perspektywę rozwoju zawodowego na obszarze LGR 

6. Lokalni decydenci samorządowi nie „stawiają” na sektor 
rybacki jako mający szansę na rozwój regionu w przyszłości 

 



 

3.2. Wnioski wynikające z analizy SWOT, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa 

Korelacja czynników analizy SWOT 

 Mocne strony 

1. Długoletnie tradycje związane z hodowlą ryb sięgające 
XIX w. 

2. Stabilizacja  produkcji i zatrudnienia w sektorze 
rybackim 

3. Dobry stan stawów rybackich (należyta infrastruktura, 

ryby w dobrej kondycji zdrowotnej) 

4. Doświadczenie w produkcji karpia  

5. Dywersyfikacja sprzedaży ze strony lokalnych 

producentów – odbiorcy: detal, hurt, duże sieci sprzedaży 

6. Duża liczba organizacji społecznych oraz deklarowana 

aktywność mieszkańców związana z wdrażaniem inicjatyw 
społecznych adresowanych do lokalnych społeczności 

7. Bardzo atrakcyjny teren, nieskażony, 
nieuprzemysłowiony 

8. Występujące obszary prawnie chronione 

9. Różnorodne zasoby (fauna, flora, zabytki kultur 
materialnej, tradycje) 

10. Dobrze działające związki wędkarskie, prowadzące 

działalność hodowlaną i promującą wędkarstwo jako formę 

aktywności i rekreacji 

11. Istniejąca współpraca między samorządami będącymi 
partnerami i członkami LGR Puszcza Sandomierska 

12. Praktyczne doświadczenia część członków władz 

Stowarzyszenia LGR związane z realizacją programów 

finansowanych ze środków funduszy pomocowych, w tym 
PROW, SAPARD, 

13. Współpraca części członków LGR z partnerami 

zagranicznymi zwłaszcza w Euroregionie Karpackim, 

14. Doświadczenia w realizacji przedsięwzięć 

finansowanych ze środków UE (PROW, PO Ryby) przez 
niektóre podmioty sektora rybackiego 

Słabe strony 

1. Brak infrastruktury (drogi dojazdowe, bieżąca 

woda, kanalizacja) na miejscu prowadzenia łowisk  

2. Szkodniki powodujące straty w produkcji – wydra, 

kormoran, czapla oraz bobry, które blokują udrożnienie 

wodne stawów i wymuszają budowę studni głębinowych 

oraz przepompowni co powoduje ponoszenie dodatkowych 

kosztów.  

3. Marginalizacja sektora rybackiego ze strony 

administracji samorządowej jako liczącego się sektora 

gospodarczego w gminie – tylko w jednej gminnej strategii 

rozwoju znajdują się działania związane z rozwojem sektora 
rybackiego 

4. Marginalizacja obszarów na którym znajdują się 

przedsiębiorstwa rybackie w aspekcie gminy, powiatu, 
województwa 

5. Marginalizacja obszaru LGR Puszcza 

Sandomierska – północno–zachodnia część woj. 
podkarpackiego, granicząca z woj. świętokrzyskim  

6. Brak współpracy między podmiotami sektora 
rybackiego 

7. Nie w  każdej gminie są doświadczenia 

współpracy między podmiotami gospodarczymi a partnerami 
społecznymi i publicznymi, 

8. Mała liczba instytucji społecznych działających na 

terenach bezpośrednio związanych z produkcją rybacką 

9. Brak infrastruktury (budynki, świetlice, stałe 

imprezy) 

10. Niskie zaludnienie terenów 

11. Peryferyjne położenie stawów w stosunku do 
głównych dróg i głównych miejscowości gmin 

12. Funkcjonująca infrastruktura melioracyjna w wielu 

przypadkach wymaga konserwacji lub przebudowy – brak 

środków finansowych na tego typu inwestycje ze strony 
właścicieli infrastruktury 

13. Brak odbiorców (zbytu) produkowanej ryby na 

miarę możliwości produkcyjnych stawów, które są o wiele 
większe aniżeli produkowane ilości obecnie 

14. Nie wszystkie gospodarstwa rybackie, na którym 

odbywa się uprawianie gospodarki rybackiej mają prawo 
własności co powoduje w konsekwencji ryzyko inwestycji.  

15. Zbyt mały areał posiadanej wody i wysokie koszty 
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oraz nakłady na stworzenie dodatkowego lustra wody dla 
celów hodowlanych.  

16. Ograniczenia sprzętowe utrudniające proces 
chowu i produkcji ryb, 

17. Słaba jakość i dostępność infrastruktury 
technicznej i społecznej, 

18. Niska aktywność gospodarcza mieszkańców 

obszarów bezpośrednio związanych z produkcją rybacką 

wynikająca z pracy w Państwowych Gospodarstwa 

Rybackich, 

19. Duża kapitałochłonność inwestycji – 
niewystarczające środki własne producentów rybackich 

 

Szanse 

1. Wzrost liczby osób zainteresowanych uprawianiem 
wędkarstwa 

2. Możliwość wsparcia rozwoju przy pomocy 
środków UE; 

3. Zmiana profilu w hodowli – z produkowania 

karpia handlowego na produkcję materiału zarybieniowego 
dla potrzeb PZW ; 

4. Wzrost popularności wędkarstwa specjalistycznego 
(tzw. „karpiarze”); 

5. Zapotrzebowanie na rekreację w regionie skupioną 
dookoła akwenów wodnych 

6. Wzrastający popyt na usługi agroturystyczne dla 

mieszkańców aglomeracji miejskiej 

7. Deklaracje władz samorządowych do 

aktywniejszej polityki inwestycyjnej obejmujące tereny 

bezpośrednio związane z rybactwem 

8. Wdrożenie wydajniejszych technologii produkcji 

rybackiej 

9. Zwiększający się konsumpcja żywności 

ekologicznej 

10. Rozwój działalności „okołorybackiej” związanej 

bezpośrednio z zasobami gospodarstw rybackich czy też 

bazujących na zasobach środowiskowych 

11. Istniejące a niezagospodarowane obiekty 

infrastrukturalne (stawy, kanały, budowle) 

12. Potencjał mniejszych zbiorników wodnych, o 

charakterze rekreacyjnym,  

MOCNE / SZANSE 

1. Nowe kierunki działalności gospodarstw rybackich oparte 

na przykład na nowych technologiach, zmianie typu 

działalności (z produkcyjnej na hodowlaną lub 

rekreacyjną). 

2. Wykorzystanie zasobów lokalnych i warunków 

przyrodniczych do nowych form działalności na terenie 

LGR (turystyka, rekreacja, sport, etc). 

3. Nowe formy imprez i tworzenie nowych produktów 

opartych na lokalnych tradycjach. 

4. Zwiększenie absorpcji środków na „sektor rybacki” 

bazując na potrzebach i doświadczeniach osób i instytucji 

lokalnych składających się na partnerstwo LGR Puszcza 

Sandomierska. 

5. Wykorzystanie istniejącego a niezagospodarowanego 

potencjału dla nowych form aktywności społecznej i 

gospodarczej. 

6. Uruchomienie nowych kierunków sprzedaży (korzystając 

na istniejących relacjach współpracy z partnerami 

zagranicznymi) jak i promocji walorów zasobów 

lokalnego środowiska. 

7. Zwiększenie wykorzystania zasobów walorów 

przyrodniczych pod katem rozwoju gospodarki rybackiej 

i turystyki. 

SŁABE / SZANSE 

1. Zwiększenie zakresu i poziomu inwestycji przez lokalne 

samorządy na terenach przyległych do prowadzonej 

działalności rybackiej finansowane z budżetu gminy. 

2. Ułatwienia w wykorzystaniu niezagospodarowanych 

zbiorników wodnych dla celów produkcji ryb lub 

działalności rekreacyjnej. 

3. Zwiększenie inicjatyw dla i z udziałem młodzieży. 

4. Promowanie nowoczesnych form pracy (formy 

świadczenia jak i rodzaj pracy) dla absolwentów – 

mieszkańców obszarów peryferyjnych. 

5. Prowadzenie kampanii promocyjnych, działań 

marketingowych na nowych odbiorców ryb jak i 

produktów turystycznych, w tym szczególnie względem 

partnerów zagranicznych członków LGR Puszcza 

Sandomierska. 

6. Kreowanie współpracy międzysektorowej oraz 

sektorowej między członkami LGR jak i potencjalnymi 

beneficjantami LSROR. 

7. Weryfikacja polityki gospodarczej gmin uwzględniającej 

potrzebę przeciwdziałania marginalizacji terenów 

obszarów rybackich jak i uwzględniających unikalne 

zasoby środowiskowe. 

8. Zakładanie (pomoc, wsparcie) w tworzeniu organizacji 

społecznych na terenach „okołorybackich” jako element 

samoorganizacji mieszkańców i przeciwdziałaniu 

marginalizacji terenów rybackich. 
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Zagrożenia 

1. Zanikanie tradycji spożywania karpia na stole 

wigilijnym w konsekwencji powoduje zmniejszenie popytu 

na ten gatunek ryby hodowlanej. 

2. Wirusy, które powodują obawy o utrzymanie właściwej 

kondycji zdrowotnej ryb. 

3. Zaniżone ceny ryb sprowadzanych zza granicy oraz 

ciągle rosnące ceny artykułów rolnych (zboże) co z kolei ma 
wpływ na podnoszenie kosztów produkcji ryb w kraju. 

4. Prywatne osoby, które dzierżawią wody od 

samorządów i sołectw i „ogołacają” je z rybostanu 
powodując degradację 

5. Odpływ aktywnej i uzdolnionej młodzieży ze względu 

na słabą perspektywę rozwoju zawodowego na obszarze 
LGR 

6. Lokalni decydenci samorządowi nie „stawiają” na 

sektor rybacki jako mający szansę na rozwój regionu w 
przyszłości 

 

MOCNE / ZAGROŻENIA 

1. Słaba promocja karpia, odwołująca się do tradycji, 

lokalności, obrzędowości. 

2. Proponowanie konsumentom nowych gatunków ryb oraz 

kreowanie nowych potraw opartych na lokalnych 

recepturach. 

3. Przeciwdziałanie importowi ryb poprzez wspólna 

kampanię wskazującą na jakość ryb, gwarancję 

przestrzegania standardów produkcji, uboju i 

przetwarzania . 

4. Wykorzystanie innych środków unijnych dla realizacji 

kampanii promocyjnych regionu Puszcza Sandomierska 

(np. w ramach RPO-WP) akcentującej zasoby i tradycje 

rybackie. 

5. Ukierunkowanie współpracy członków, partnerów i 

beneficjentów LGR na promocję konsumpcji opartej na 

rybach (np. imprezy regionalne „okraszane” potrawami z 

ryb). 

 

SŁABE / ZAGROŻENIA 

1. Wspólne inicjatywy gospodarstw rybackich i PZW w 

zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego ryb. 

2. „Lobbing’ instytucji skupionych w LGR 

przeciwdziałający nieskoordynowanej, niekontrolowanej 

dzierżawie akwenów wodnych. 

3. Oddziaływanie na lokalnych decydentów w kierunku 

włączenia sektora rybackiego do kluczowych (ważnych, 

istotnych) lub ciekawych, stanowiących o tożsamości 

regionu kierunku aktywności gospodarczej i społecznej 

mieszkańców obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.3. Wnioski wynikające z analizy opisu obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej 

 

Główne wnioski wynikające z opisu obszaru LGR Puszcza Sandomierska – podsumowanie: 

1. Obszar LGR Puszcza Sandomierska zachowuje spójność geograficzną - gminy graniczą ze sobą, są 

w tym samym województwie. Ze względu na grupę etnograficzną Lasowiacy, zamieszkującą tereny 

dawnej Puszczy Sandomierskiej, jest też obszarem posiadającym spójność kulturową i historyczną; 

2. Przez teren obszaru przebiegają drogi krajowe łączące gminy z regionem, ze stolicą województwa 

Rzeszowem oraz Warszawą, Krakowem, Kielcami, Lublinem.  

3. Typowymi dla krajobrazu obszaru LGR są równiny, szerokie płaskie doliny rzek, pokryte 

połaciami starorzeczy, mokradeł i łąk - stanowiące pozostałości istniejących tu niegdyś bagien i błot. 

Pod względem rzeźby terenu obszar ten jest płaskorówninny, 

4. Gleby na prezentowanym obszarze są w większości mało urodzajne – bielicowe, utworzone na 

piaskach czwartorzędowych. 

5. Grunty leśne i lasy na badanym obszarze zajmują ogółem 31 846,70 ha, co stanowi 42,30 % 

powierzchni całego Obszaru Rybackiego „Puszczy Sandomierskiej”. Zalesienie tego terenu jest nieco 

niższe od średniej w województwie podkarpackim,  

6. Główne rzeki przepływające przez badany obszar to: Wisła, Babulówka, Łęg, Trzesniówka, 

Zyzoga.  

7. Na terenie Obszaru Rybackiego „Puszcza Sandomierska” znajdują się liczne zbiorniki wodne: 

Stawy Osieczyska, Stawy Krasiczyńskie, gdzie planuje się utworzyć rezerwat ochrony przyrody, 

Stawy Rybackie Grądy (753 ha) w Budzie Stalowskiej w Gminie Nowa Dęba, których obszar jest 

proponowany do objęcia projektem Unii Europejskiej Natura 2000 - ochrony ostoi przyrodniczych o 

znaczeniu międzynarodowym i CORINE – biotopes, zalew Maziarnia w Wilczej Woli (160 ha) w 

Gminie Dzikowiec, atrakcyjny zarówno przyrodniczo jak i turystycznie. 

8. Na badanym obszarze stan czystości wód powierzchniowych jest klasyfikowany jako 

umiarkowany.  

9. Na badanym obszarze zlokalizowanych jest aż 61 pomników przyrody, co stanowi ok. 5% 

wszystkich pomników przyrody w województwie podkarpackim.  

10. W wielu miejscowościach Obszaru Rybackiego „Puszcza Sandomierska” funkcjonują  zespoły 

ludowe i taneczne zaangażowane w kultywowanie lasowiackich tradycji. Obecnie kultura ludowa 

pielęgnowana jest we wszystkich gminach tworzących analizowany obszar rybacki. Przejawia się to w 

przekazywaniu tradycji, obrzędów, obyczajów, legend, nazw miejsc i miejscowości.  

11. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony mieszkańców obszaru 

popularyzacją lokalnych produktów będących wyróżnikiem tego regionu. Świadczą o tym liczne 

instytucje, stowarzyszenia, organizacje i Koła Gospodyń Wiejskich działające na tym terenie na rzecz 

zachowania tradycji. 

12. Obszar Rybacki „Puszcza Sandomierska” obejmujący powierzchnię 753 km
2
 zamieszkuje 54 229 

osób, w tym 27 330 kobiet, co stanowi 2,58 % ogólnej liczby mieszkańców województwa 

podkarpackiego. Średnia gęstość zaludnienia dla tego obszaru wynosi ok. 72 osoby na 1 km
2
, przy 118 

osobach przypadających na 1 km
2
 w woj. podkarpackim – jest znacznie niższa od wskaźników gęstości 

dla województwa i kraju, 

13. W 2009r. w stosunku do roku 2008 i 2007 zaobserwowano wzrost bezrobocia, głównie w związku 

z narastającym kryzysem gospodarczym, tym niemniej można oceniać, iż sytuacja gospodarcza jest 

stabilna, 

14. Na tym obszarze obserwowany jest stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, 

15. Na prezentowanym obszarze brak uczelni wyższych,  
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16. Wykształcenie wyższe posiada jedynie ok. 6% mieszkańców tego obszaru, czyli znacznie poniżej 

wskaźnika dla całego województwa podkarpackiego, który wynosi ok. 8,6%. Wskaźnik skolaryzacji 

jest niższy ni ż dla województwa, 

17. Aktywność społeczna mieszkańców obszaru skupia się wokół: Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Łowieckich, Kół Wędkarskich, szkół, Lokalnych Klubów 

Sportowych oraz Zespołów Artystycznych i Stowarzyszeń. 

18. Obszar Rybacki „Puszcza Sandomierska” charakteryzuje się dużą atrakcyjnością inwestycyjną. 

Zlokalizowany jest bowiem w pobliżu szlaków komunikacyjnych łączących ważniejsze miasta 

Podkarpacia: Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, będące głównymi ośrodkami przemysłu. 

Bliskość dużych ośrodków miejskich daje możliwość rozwoju: funkcji żywieniowej dla tych miast, 

funkcji zaopatrzeniowej w podstawowe surowce i materiały, funkcji wypoczynkowej, w odległości do 

150 km znajdują się takie ośrodki jak: Kraków, Kielce, Radom, Lublin. Ponadto, atrakcyjność 

gospodarcza podnoszą 2 podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN, które wypełniają „lukę” po restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i maszynowego 

jaka nastąpiła po 1990 r., 

19. Powierzchniowe wody płynące stanowią w większości własność Skarbu Państwa, 

20. Na Obszarze Rybackim „Puszcza Sandomierska” funkcjonują 2 okręgi: PZW Rzeszów, skupiające 

następujące koła działające na obszarze objętym strategią: Koło PZW nr 17 Kolbuszowa, PZW 

Tarnobrzeg oraz 4 prywatnych właścicieli dysponujący zasobami wodnymi, które w ponad 90% 

wykorzystywane są do hodowli ryb, dwa prowadzą łowiska dla wędkarzy, 

21. Infrastruktura łowisk wymaga rozbudowy i przystosowania do pełnienia funkcji turystycznej i 

rekreacyjnej. Funkcjonują tylko 3 łowiska, tylko 2 posiada podstawowe udogodnienia dla 

odwiedzających je gości tj: dobre dojście do wody (odpowiednie stanowiska), parking, kosze na 

śmieci, pomosty wędkarskie czy też palenisko na ognisko. Tylko jedno łowisko posiada kompleksową 

bazę dla rodzinnej rekreacji. 

22. Podstawowym gatunkiem hodowlanym jest karp. Jego chów stanowi blisko 90% całej produkcji 

rybnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej, co przy spadającej konsumpcji karpia jest 

zagrożeniem dla utrzymania działalności produkcyjnej stawów rybackich, 

23. Produkcja własna narybku jest mniej rozpowszechniona z uwagi na konieczność wyłączenia 

dodatkowego lustra wody na potrzeby tarlisk oraz trudności przy odłowach narybku (duża skala 

niszczenia narybku). Również i szkodniki takie jak: czapla siwa czy kormoran mają wpływ na niską 

opłacalność produkowania własnego wylęgu, 

24. Główne podmioty działające w branży rybackiej na Obszarze Rybackim „Puszcza Sandomierska” 

wyprodukowały w 2006r. – 424 tony, w 2007r. – 429 ton a w 2008r. – 422 tony ryb dla celów 

handlowych oraz materiału zarybieniowego. Barierą dla rozwoju jest niska opłacalność produkcji 

rybackiej, co przy znaczących nakładach inwestycyjnych i długim okresie zwrotu ogranicza inwestycje 

w sektorze rybackim, 

25. Brak szczegółowych danych sektorowych: nie prowadzone są badania przez podmioty z branży 

(brak współpracy, brak środków finansowych), małe zainteresowanie samorządów rozwojem branży 

rybackiej, zaś statystyki WUS nie zawierają szczegółowych danych dotyczących danych specyficznych 

dla branży 

26. Zlokalizowane stawy rybackie umiejscowione są w peryferyjnych miejscowościach gmin, mało 

zaludnionych i najgorzej wyposażonych w infrastrukturę techniczna i społeczną. Przyczyną braku 

inwestycji infrastrukturalnych na terenie bezpośrednio zlokalizowanych wokół stawów rybackich jest 

niska efektywność społeczna inwestycji. 
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3.4. Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT 

Szczegółowa analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz opisu obszaru objętego 

LSROR wraz z oceną barier i zagrożeń dla rozwoju społecznego i gospodarczego pozwala na 

zaprezentowanie następujących wniosków: 

• Na obszarze rybackim występują zasoby środowiskowe, zasoby infrastrukturalne oraz 

zasoby materialne gospodarstw rybackich, które mogą być w znacznym stopniu 

wykorzystane dla rozwoju działalności rybackiej, okołorybackiej, turystycznej, 

agroturystycznej oraz sportowej. Infrastruktura w większości przypadków wymaga jednak 

dostosowania, rozbudowy, przebudowy i modernizacji. Brakuje infrastruktury takiej jak: drogi 

dojazdowe, budynki, bieżąca woda, kanalizacja, uregulowane brzegi rzek, stawów, infrastruktura 

turystyczna itp.). Aby w pełni wykorzystać dostępne szanse konieczne jest przeprowadzenie 

szeregu prac inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność gospodarstw rybackich oraz 

przystosowujących obszar rybacki, do pełnienia funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej oraz 

sprzyjającej uprawianiu sportu, w tym sportów wodnych. Szczególne znaczenie ma wdrażanie 

ułatwień w wykorzystaniu niezagospodarowanych zbiorników wodnych dla celów produkcji ryb 

lub działalności rekreacyjnej. Zaniechanie tych działań będzie prowadziło do dalszej 

marginalizacji tego terenu oraz odpływu młodych, aktywnych mieszkańców, którzy nie będą 

widzieli dla siebie szansy rozwoju zawodowego na tym obszarze. 

• Obszar rybacki cechują długoletnie tradycje związane z hodowlą ryb, w tym w 

szczególności karpia, która odzwierciedla się w lokalnych obrzędach (szczególnie 

związanych z okresem świąt). Dalsze kultywowanie i promocja zachowanych tradycji, potraw 

regionalnych, obrzędów itp. może być ciekawym elementem budzącym zainteresowanie 

potencjalnych turystów czy też klientów. Proponowanie konsumentom nowych gatunków ryb, 

kreowanie nowych potraw opartych na lokalnych recepturach oraz promocja konsumpcji opartej 

na rybach (np. imprezy regionalne „okraszane” potrawami z ryb) pozwolą na zachowanie 

lokalnych tradycji. Zaniechanie tych działań może prowadzić do zaniku tradycji, w tym 

związanych ze spożyciem karpia. 

• Podmioty rybackie działające na tym obszarze posiadają doświadczenie związane z 

hodowlą ryb, w tym, w szczególności karpia, ustabilizowaną produkcję i poziom 

zatrudnienia. Stanowi to bardzo dobrą pozycję wyjściową do wprowadzenia przyszłych 

inwestycji, zmiany profilu hodowli, wdrażania wydajniejszych technologii produkcji rybackiej, 

podnoszących jakość, atrakcyjność i wydajność tych podmiotów, uruchamiania nowych usług 

atrakcyjnych dla klienta. W ich wyniku rozwinąć się mogą nowe kierunki działalności 

gospodarstw rybackich oparte na przykład na nowych technologiach, zmianie typu działalności 

(z produkcyjnej na hodowlaną lub rekreacyjną). Dynamiczny rozwój podmiotów rybackich 

stworzy nowe miejsca pracy, co może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców 

tego obszaru. Konieczne będzie jednak zapewnienie możliwości zdobycia/podniesienia 

kwalifikacji dla nowozatrudnionych pracowników. Barierą dla rozwoju działalności rybackiej 

może być występowanie szkodników, wirusów powodujących straty w produkcji, słaba 

współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami rybackimi, brak zbytu dla produkowanej ryby, brak 

prawa własności do obszaru, na którym odbywa się uprawianie gospodarki rybackiej, zbyt mały 

areał posiadanej wody i wysokie koszty oraz nakłady na stworzenie dodatkowego lustra wody 

dla celów hodowlanych, a także peryferyjne położenie stawów w stosunku do głównych dróg i 

głównych miejscowości gmin. Barierom tym będą zapobiegać działania służące pozyskaniu 

funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji w sektor rybacki i szeroko zakrojona promocja 

działalności rybackiej oraz całego Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej. Korzystne będą 
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także wspólne inicjatywy gospodarstw rybackich i PZW w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego ryb. 

• Zaobserwowane zwiększenie liczby odbiorców ryb ze strony hiper i supermarketów 

pozwalają liczyć na dalszy wzrost konsumpcji żywności ekologicznej, która odgrywa coraz 

większe znaczenie w związku z kształtowaniem nawyków zdrowego stylu żywienia 

mieszkańców obszaru. Zagrożeniem może być jednak zmiana poziomu cen ryb na rynku, 

zmiana cen artykułów rolnych związanych z kosztami produkcji itp,, które będą miały wpływ na 

opłacalność działalności rybackiej. Dzięki prowadzeniu badań, działań monitorujących i analiz 

rynku oraz planowaniu reakcji na ewentualne ryzyko możliwe jest zmniejszenie lub nawet 

uniknięcie wystąpienia tego zagrożenia. Przeciwdziałanie importowi ryb odbywać się będzie 

także poprzez wspólną kampanię wskazującą na jakość ryb, gwarancję przestrzegania 

standardów produkcji, uboju i przetwarzania, co może przyczynić się do zachowania, a nawet 

wzrostu liczby klientów. 

• Liczne i aktywnie działające organizacje społeczne, w tym związki wędkarskie, stwarzają 

szanse na aktywne zaangażowanie się mieszkańców w popularyzowanie wędkarstwa, 

sportów wodnych i działalności rybackiej oraz promocję obszaru, jako atrakcyjnego dla 

inwestycji rybackich oraz sportu i rekreacji opartej na zasobach wodnych. Istotne znaczenie 

będzie miało tutaj kontynuowanie obecnych i tworzenie nowych form imprez oraz wyrób 

nowych produktów opartych na lokalnych tradycjach, zwiększenie inicjatyw dla i z udziałem 

młodzieży, promowanie nowoczesnych form pracy (formy świadczenia jak i rodzaj pracy) dla 

absolwentów – mieszkańców obszarów peryferyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych, 

działań marketingowych na nowych odbiorców ryb, jak i produktów turystycznych, w tym 

szczególnie względem partnerów zagranicznych członków LGR Puszczy Sandomierskiej, a 

także tworzenie organizacji społecznych na terenach „okołorybackich”, jako element 

samoorganizacji mieszkańców i przeciwdziałania marginalizacji terenów rybackich. Barierą 

może być tutaj obecny brak współpracy, szczególnie gospodarczej pomiędzy sektorem rybackim, 

partnerami społecznymi i samorządowymi. Planowane do wdrożenia działania informacyjne, 

szkolenia i warsztaty dają jednak szansę na ukształtowanie mocnej wielosektorowej współpracy 

na rzecz obszaru rybackiego.  

• Istniejąca współpraca pomiędzy samorządami na obszarze LGR oraz doświadczenia tych 

podmiotów w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym z 

UE dają szansę na prowadzenie aktywnej polityki sprzyjającej dynamicznemu rozwojowi 

aktywności rybackiej oraz turystyki i agroturystyki, a także skuteczne pozyskiwanie 

funduszy zewnętrznych na ten cel. Skuteczna realizacja polityki prorybackiej wymaga także 

zwiększenia poziomu inwestycji, finansowanych z budżetu gminy, które będą realizowane na 

terenach przyległych do prowadzonej działalności rybackiej, kreowania współpracy 

międzysektorowej oraz sektorowej między członkami LGR jak i potencjalnymi beneficjantami 

LSROR, weryfikacji polityki gospodarczej gmin pod kątem zapobiegania marginalizacji 

obszarów rybackich, prowadzenia „Lobbing-u” instytucji skupionych w LGR, przeciwdziałania 

nieskoordynowanej, niekontrolowanej dzierżawie akwenów wodnych. Barierą może być tutaj 

brak świadomości znaczenia tych przedsięwzięć dla rozwoju obszaru oraz brak funduszy na 

realizację tych działań. Aby zapobiec tym przeszkodom konieczne będzie pozyskiwanie 

funduszy także z innych programów na pełne dostosowane infrastruktury gmin oraz prowadzenie 

działań promocyjnych. Skuteczne będzie także organizowane spotkań z udziałem decydentów, 

władz samorządowych, rad gmin, co przyczyni się do aktywnego działania i współpracy 

samorządów zlokalizowanych na obszarze rybackim, oraz włączenia sektora rybackiego do 

kluczowych (ważnych, istotnych) lub ciekawych, stanowiących o tożsamości regionu kierunków 

aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej. 
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Współpraca pomiędzy podmiotami na obszarze rybackim i poza nim pozwoli na wymianę 

doświadczeń służących rozwojowi sektora rybackiego np. poprzez udział w targach, szkoleniach 

związanych z rozwojem społeczno - gospodarczym. 

• Zaobserwowane zainteresowanie zdrowym stylem życia, mieszkańców obszaru przekłada 

się na rosnące zapotrzebowanie na usługi rekreacyjne umożliwiające spędzanie wolnego 

czasu na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku. W szczególności obserwuje się 

zainteresowanie mieszkańców różnego rodzaju akwenami wodnymi, które mają wielorakie 

możliwości zastosowania w zakresie turystyki, uprawiania sportów wodnych oraz wypoczynku. 

Zagrożeniem może być tutaj degradacja środowiska naturalnego związana ze wzmożonym 

ruchem turystycznym, gospodarczym na obszarze rybackim, jednakże ściśle przemyślane i 

zaplanowane wdrażanie działań oraz stałe monitorowanie sytuacji i wprowadzanie ewentualnych 

działań korygujących przy jednoczesnym kształtowaniu postawy poszanowania zasobów 

przyrodniczych wśród lokalnej społeczności i podejmowaniu działań zapobiegawczych 

degradacji środowiska naturalnego, zmniejszą możliwość wystąpienia tego zagrożenia. 
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Rozdział IV Cele strategiczne i opis operacji LSROR Puszczy 

Sandomierskiej 

4.1. Wizja i misja Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej 

Wizja 

Wizja jest jak "turbodoładowanie" dla tego, co robimy. Kiedy ją mamy - dysponujemy potężną siłą, 

która nas ukierunkowuje, porywa do działania. Wizja skierowuje naszą energię oraz świadome i 

pozaświadome możliwości na to, co w sobie zawiera. Dobra wizja daje Kierunek, uruchamia 

Motywację, podpowiada Rozwiązania. Tak, więc: Wizja to model przyszłej rzeczywistości. Te 

założenia  towarzyszyły przedstawicielom LGR na warsztatach strategicznych i operacyjnych, w 

trakcie kreowania wizji rozwoju obszaru LGR, która brzmi następująco: 

 

 

„ O b s z a r  L G R  P u s z c z y  S a n d o m i e r s k i e j  

m i e j s c e m  i n i c j a t y w  s p o ł e c z n y c h  i  

g o s p o d a r c z y c h ,  o p a r t y c h  n a  z a s o b a c h  w o d n y c h  

i  ś r o d o w i s k o w y c h  o r a z  t r a d y c j a c h  z w i ą z a n y c h  

z  r y b a c t w e m ”  

 
 

Misja 

Na etapie formułowania misji dla LGR przyjęto, iż będzie ona skierowana do adresatów zewnętrznych 

oraz do samych przyszłych realizatorów strategii. Ma też mieć walor promocyjny, wobec czego zapisy 

mają być jak w haśle reklamowym: krótko i dobitnie, ale w sposób zapadający w pamięć i poruszający 

wyobraźnię. Misja jest codziennym drogowskazem pokazującym kierunek zmian, ale przede 

wszystkim wskazaniem metody postępowania, który wybrała LGR. 

 

 

„ W s p i e r a m y  i n i c j a t y w y  i  p r z e d s i ę w z i ę c i a  
p a r t n e r s k i e ,  w y k o r z y s t u j ą c e  l o k a l n e  z a s o b y  

ś r o d o w i s k o w e ,  t r a d y c j e  i  d o ś w i a d c z e n i a  

s p r z y j a j ą c e  o s i ą g n i ę c i u  i n t e g r a c j i  s p o ł e c z n e j  i  
g o s p o d a r c z e j  r e g i o n u ,  w p ł y w a j ą c e  n a  p o p r a w ę  
s y t u a c j i  m a t e r i a l n e j  i  d u c h o w e j  m i e s z k a ń c ó w  

o b s z a r u  L G R  P u s z c z a  S a n d o m i e r s k a ”  

 

 

 



 

4.2. Drzewo celów LSROR Puszczy Sandomierskiej 

Wizja LGR 

„LGR Puszczy Sandomierskiej – miejscem inicjatyw społecznych i gospodarczych opartych na zasobach wodnych i środowiskowych oraz tradycjach związanych 

z rybactwem” 

    

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSROR PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ 

    
                  

1  2  3  4  5  6 

Poprawa atrakcyjności do 

zamieszkiwania oraz zapewnienie 

lepszych warunków dla 
prowadzenia działalności 

gospodarczej na obszarze 
wdrażania LSROR 

 

Wsparcie procesów 

restrukturyzacji i 

reorientacji gospodarczej i 

zawodowej firm i osób 

mających pracę związaną z 

sektorem rybackim 

 
Zwiększanie wartości 

produktów sektora 

rybackiego 

 

Wsparcie działań służących 
ochronie środowiska i 

dziedzictwa przyrodniczego 
obszaru LGR Puszczy 

Sandomierskiej 

 

Wzmocnienie działalności 

LGR Puszczy 
Sandomierskiej 

 

Rozwój współpracy 

międzyregionalnej i 
międzynarodowej LGR 

            

1.1. Budowa, modernizacja, 

remont infrastruktury technicznej 
przyczyniającej się dla rozwoju 

działalności gospodarczej oraz 

poprawiającej warunki 
zamieszkiwania dla mieszkańców 

 

 

2.1. Rozwój działalności 
gospodarczej wykorzystującej 

istniejący potencjał firm 

branży rybackiej oraz opartych 
na lokalnych zasobach  

środowiskowych 

przyczyniający się do 

tworzenia miejsc pracy poza 

sektorem rybackim 

 

3.1. Pomoc w rozwoju 

systemów sprzedaży 

bezpośredniej produktów 
branży rybackiej 

 

4.1. Ochrona posiadanych 

zasobów środowiskowych, 

szczególnie położonych na 
terenach objętych 

Programem Natura 2000 

 

 

5.1. Zapewnienie 

infrastruktury technicznej 

oraz kadr dla efektywnego 
funkcjonowania biura LGR 

 

6.1. Pozyskiwanie 
doświadczeń związanych z 

rozwojem obszaru LGR 

Puszcza Sandomierska 
poprzez współpracę z innymi 

LGR oraz udział w imprezach, 

targach, szkoleniach 

związanych z rozwojem 

gospodarczym i społecznym 

            

1.2. wsparcie dla inicjatyw 
mieszkańców oraz 

lokalnych organizacji 

społecznych  i instytucji 
publicznych tworzących 

i/lub rozwijających 

infrastrukturę społeczną na 
terenie wdrażania LSROR 

 

 2.2. Podnoszenie, zmiana, 

aktualizacja kwalifikacji 

zawodowych osób oraz 
wsparcie szkoleniowo – 

doradcze w zakresie 

prowadzenia działalności 
gospodarczej dla osób 

zamierzających podjąć pracę 

w sektorze innym niż rybacki 

 

3.2. Wsparcie procesów 

modernizacji gospodarstw 
rybackich przyczyniających 

się do zmniejszania kosztów 

prowadzonej działalności i 
zwiększające sprzedaż 

bezpośrednią 

 

4.2. Budowa, renowacja, 

modernizacja infrastruktury 

melioracyjnej oraz małych 
obiektów gospodarki 

wodnej zlokalizowanych na 

terenach bezpośrednio 
związanych z zasobami 

wodnymi LGR Puszczy 

Sandomierskiej 

 

5.2. Wsparcie dla lokalnych 

społeczności oraz instytucji 

publicznych, organizacji 
społecznych i podmiotów 

gospodarczych w zakresie 

aktywnego włączania się we 
wdrażanie LSROR Puszczy 

Sandomierskiej, zgodnie z 

jej założeniami 

 

6.2. Promocja działalności 

LGR Puszcza Sandomierska 
mająca za zadanie ułatwienie 

nawiązywania kontaktów 

pomiędzy partnerami i 
członkami LGR a instytucjami 

branżowymi z poza obszaru 

            

    

3.3. Rozwój usług 

adresowanych na rzecz 
społeczności zamieszkującej 

tereny zależne od rybactwa 

 

 

4.3. Odbudowa 

infrastruktury zniszczonej 

na wskutek klęski 

żywiołowej 
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4.3. Cele ogólne i szczegółowe LSROR oraz środki i rodzaje operacji służące do ich 

osiągnięcia 

 

Przyjęto dwupoziomowy układ celów: cele ogólne, odnoszące się wprost do wizji, oraz cele 

szczegółowe doprecyzowujące cele ogólne oraz wskazujące na rodzaj operacji jakie mogą być 

podejmowane. Przyjęto również, iż cele ogólne są objęte długim horyzontem czasowym ich osiągania, 

są też wyrazem i dążeniem do osiągnięcia pożądanych funkcji (potrzeb), które winny zostać 

zrealizowane (zaspokojone) w aspekcie potrzeb społecznych. Miarą ich osiągnięcia będzie 

oddziaływanie wynikające z wdrażanych operacji, podejmowanych w ramach poszczególnych celów 

szczegółowych. W ten sposób, pomimo swej ogólności, cele ogólne (strategiczne) będą powiązane z 

konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej zmian w przyszłości. Cele szczegółowe (operacyjne) 

stanowiąc uszczegółowienie celów strategicznych, mające krótszą perspektywę osiągania rezultatów 

powiązano z propozycjami działań, które są niezbędne dla  osiągnięcia wymiernych zmian w 

społecznościach objętych LSROR. Realizacja celów operacyjnych stanowić będzie podstawę do 

dokonania monitoringu i ewaluacji wdrożenia LSROR Puszczy Sandomierskiej.  

 

Podział celów na cele ogólne i szczegółowe: 

 

Cel 1. Poprawa atrakcyjności do zamieszkiwania oraz zapewnienie lepszych warunków dla 

prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze wdrażania LSROR 

1.1. Budowa, modernizacja, remont infrastruktury technicznej przyczyniającej się dla rozwoju 

działalności gospodarczej oraz poprawiającej warunki zamieszkiwania dla mieszkańców 

1.2. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców oraz lokalnych organizacji społecznych i instytucji 

publicznych tworzących i/lub rozwijających infrastrukturę społeczną na terenie wdrażania 

LSROR 

Cel 2. Wsparcie procesów restrukturyzacji i reorientacji gospodarczej i zawodowej firm i 

osób mających prace związaną z sektorem rybackim 

2.1. Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej istniejący potencjał firm branży 

rybackiej oraz opartych na lokalnych zasobach środowiskowych przyczyniający się do 

tworzenia miejsc pracy poza sektorem rybackim 

2.2. Podnoszenie, zmiana, aktualizacja kwalifikacji zawodowych osób oraz wsparcie 

szkoleniowo – doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób 

zamierzających podjąć pracę w sektorze innym niż rybacki 

Cel 3. Zwiększanie wartości produktów sektora rybackiego 

 

3.1. Pomoc w rozwoju systemów sprzedaży bezpośredniej produktów branży rybackiej 

3.2. Wsparcie procesów modernizacji gospodarstw rybackich przyczyniających się do 

zmniejszania kosztów prowadzonej działalności i zwiększające sprzedaż bezpośrednią 

3.3. Rozwój usług adresowanych na rzecz społeczności zamieszkującej tereny zależne od 

rybactwa 

Cel 4. Wsparcie działań służących ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszaru 

LGR Puszczy Sandomierskiej 

4.1. Ochrona posiadanych zasobów środowiskowych, szczególnie położonych na terenach 

objętych Programem Natura 2000 

4.2. Budowa, renowacja, modernizacja infrastruktury melioracyjnej oraz małych obiektów 

gospodarki wodnej zlokalizowanych na terenach bezpośrednio związanych z zasobami 

wodnymi LGR Puszcza Sandomierska 
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4.3. Odbudowa infrastruktury zniszczonej na wskutek klęski żywiołowej 

Cel 5. Wzmocnienie działalności LGR Puszczy Sandomierskiej 

 

5.1 Zapewnienie infrastruktury technicznej oraz kadr dla efektywnego funkcjonowania biura 

LGR 

5.2 Wsparcie dla lokalnych społeczności oraz instytucji publicznych, organizacji społecznych i 

podmiotów gospodarczych w zakresie aktywnego włączania się we wdrażanie LSROR 

Puszczy Sandomierskiej, zgodnie z jej założeniami 

Cel 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej LGR 

 

1.1 Pozyskiwanie doświadczeń związanych z rozwojem obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej 

poprzez współpracę z innymi LGR oraz udział w imprezach, targach, szkoleniach 

związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym  

1.2 Promocja działalności LGR Puszczy Sandomierskiej mająca za zadanie ułatwienie 

nawiązywania kontaktów pomiędzy partnerami i członkami LGR a instytucjami branżowymi 

z poza obszaru 

 

4.4. Rodzaje, opis i uzasadnienie operacji zmierzających do realizacji celów LSROR 

 

Cel ogólny 1.  Poprawa atrakcyjności do zamieszkiwania oraz zapewnienie lepszych 

warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze 

wdrażania LSROR 

Cel szczegółowy 1.1. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania
1
 Wskaźniki 

Budowa, 

modernizacja, remont 

infrastruktury 

technicznej 

przyczyniającej się 

dla rozwoju 

działalności 

gospodarczej oraz 

1.1.1. Tworzenie ścieżek dydaktycznych i szlaków rowerowych w 

obrębie otoczenia stawów i łączących stawy na obszarze LGR 

1.1.2. Zagospodarowanie centrów miejscowości oraz rewitalizacja 

parków jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu 

1.1.3. Modernizacja dróg dojazdowych i ścieżek do obiektów i 

terenów rekreacyjnych 

1.1.4. Rozwój ścieżek rowerowych o zasięgu gminnym i 

międzygminnym łączących miejsca atrakcyjne turystycznie i 

wyposażone do  obsługi turystów 

- W min. 12 

miejscowościach nastąpi 

poprawa infrastruktury 

publicznej poprawiającej 

warunki zamieszkiwania; 

- Zostanie 

zrealizowanych min. 6 

operacji zlokalizowanych 

bezpośrednio w rejonie 

                                                      

 

 

 

 

 

 
1 W ramach poszczególnych przedsięwzięć realizowane będą operacje związane z wyborem i wdrażaniem projektów 

finansowanych z PO „RYBY” 
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poprawiającej 

warunki 

zamieszkiwania dla 

mieszkańców 

1.1.5. Budowa infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy 

zbiornikach wodnych,  w tym np. zagospodarowanie turystyczno-

wędkarskie starorzeczy Łęgu, tworzenie wypożyczalni sprzętu 

wodnego i turystycznego, organizacja terenowa kąpielisk, plaż, pół 

biwakowych 

1.1.6. Wytyczenie i oznakowanie szlaków związanych z turystyką 

wodną 

1.1.7. Adaptacja budynków zlokalizowanych na obszarze 

wdrażania LSROR na potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego 

regionu 

gospodarstw rybackich i/lub 

cieków i zbiorników 

wodnych; 

- Zostaną 

zrealizowane min 3 operacje 

dotyczące infrastruktury 

liniowej (turystycznej) 

obejmujące min 2 gminy; 

- w jednej z 

miejscowości bezpośrednio 

związanej z sektorem 

rybackim zostanie 

utworzona izba rybacka 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Obszar objęty działaniem LSROR jest, ze względu na peryferyjne położenie względem siedzib gmin, jak i niską 

gęstość zaludnienia charakteryzuje się słabym wyposażeniem w infrastrukturę techniczna i społeczną (wnioski z 

analizy opisu obszaru i analizy SWOT). Podobnie, warunki dla rozwoju działalności gospodarczej są trudniejsze i 

mniej atrakcyjne. Skutkuje to regresem w rozwoju gospodarczym tych terenów oraz ujemną migracją mieszkańców. 

Dlatego też, niezbędna jest poprawa infrastruktury, która nie tylko uatrakcyjni warunki zamieszkiwania, ale umożliwi 

rozwój przedsiębiorczości mieszkańców związanej z lokalnymi zasobami środowiskowymi. 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej jak również z zakresu edukacji ekologicznej będzie 

miała bezpośredni i pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji ulec zmniejszeniu może 

ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie 

odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawi trwałość konstrukcji (oszczędność materiałowa), nastąpi poprawa 

świadomość przyrodniczej wśród mieszkańców. W ramach programu tworzone będą także powierzchnie zielone i 

obiekty użyteczności publicznej, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Ze względu na swój charakter, 

rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000.  

Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 

257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko.  
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Cel szczegółowy 1.2. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Wsparcie dla 

inicjatyw 

mieszkańców oraz 

lokalnych organizacji 

społecznych i 

instytucji publicznych 

tworzących i/lub 

rozwijających 

infrastrukturę 

społeczną na terenie 

wdrażania LSROR 

1.2.1. Organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez o 

charakterze integracyjnym dla mieszkańców sołectw (osiedli) 

peryferyjnie ulokowanych względem siedzib gmin (miast) 

terenu LGR 

1.2.2. Adaptacja i wyposażenie miejsc dostępu do sieci 

Internetu. 

1.2.3. Aranżacja pomieszczeń publicznych (świetlice, kluby, 

izby) uwzględniającą elementy charakterystyczne dla sektora 

rybackiego, w tym utworzenie izby tradycji rybackich i 

wędkarskich. 

 

- Min. 12 

zorganizowanych 

wydarzeń kulturalnych; 

- W min. 4 

miejscowościach w 

zaadaptowanych 

świetlicach zostaną 

uruchomione publiczne 

miejsca  dostępu do 

Internetu; 

- Powstanie min. 

4 nowych grup 

mieszkańców 

działających w sposób 

zorganizowany. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy obszaru i analizy 

SWOT: 

Mała aktywność społeczna mieszkańców, w części spowodowana jest niską gęstością zaludniania. Sołectwa 

zlokalizowane w bezpośrednio w obszarze produkcji rybackiej są mało zaludnione, charakteryzują się odpływem 

młodych osób. Dlatego, w ramach LSROR należy wzmocnić inicjatywy mieszkańców (kreować, inicjować współpracę 

z organizacjami z pozostałego obszaru LGR) tak, aby zapewnić nie tylko rozwój infrastrukturalny tego terenu, ale 

również rozwój instytucji społecznych. Szczególnie działania należy adresować do dzieci i młodzieży, aby stworzyć 

warunki dla identyfikowania się z tym obszarem i perspektywę zamieszkiwania na tym terenie w przyszłości. 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na stronach www stowarzyszenia oraz gmin jak i w lokalnych 

mediach (prasa, radio, telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja projektów z tworzenia punktów dostępowych do Internetu również z zakresu edukacji ekologicznej będzie 

pozytywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze ze względu na zwiększenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną 

negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone 

lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć mogących 

pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a 

następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. W przypadku 

prowadzenia prac inwestycyjnych i/lub remontowych zostaną zachowane wszystkie wymagane warunki dotyczące 

działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 
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Cel ogólny 2.  Wsparcie procesów restrukturyzacji i reorientacji gospodarczej i 

zawodowej firm i osób mających prace związaną z sektorem rybackim 
Cel szczegółowy 2.1. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Rozwój działalności 

gospodarczej 

wykorzystującej istniejący 

potencjał firm branży 

rybackiej oraz opartych 

na lokalnych zasobach 

środowiskowych 

przyczyniający się do 

tworzenia miejsc pracy 

poza sektorem rybackim 

2.1.1. Operacje zmierzające do wzmocnienia konkurencyjności 

obszarów poprzez budowę, przebudowę, rozbiórkę obiektów, w 

których ma być prowadzona działalność gospodarcza, 

2.1.2. Wsparcie dla działań polegających na zagospodarowaniu 

terenów, na których ma być prowadzona działalność gospodarcza, 

2.1.3. Operacje zmierzające do zróżnicowania zatrudnienia i 

działalności na obszarze LGR w drodze tworzenia dodatkowych 

miejsc pracy poza sektorem rybackim, 

2.1.4. Wyposażenie obiektów, w których jest prowadzona lub 

planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej. 

2.1.5. Aranżacja pomieszczeń i obiektów w sposób 

uwzględniający wykorzystanie elementów charakterystycznych 

dla sektora rybackiego. 

- Min. 3 podmioty 

rybackie zrealizują operacje 

różnicujące ich 

dotychczasowe źródła 

utrzymania; 

- Powstanie min. 4 

nowych firm; 

- W wyniku 

operacji powstanie min. 6 

nowych miejsc pracy. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Obszar objęty działaniem LSROR jest atrakcyjnym terenem z wieloma zasobami środowiskowymi, technicznymi, 

przyrodniczymi czy historycznymi. Teren nie należy do zdegradowanych przez przemysł czy intensywne rolnictwo. 

Przy konieczności dywersyfikacji produkcji rybackiej stanowić to może zaczyn dla rozwoju przedsiębiorczości w 

obszarach poza sektorem rybackim. Aby wykorzystać zarówno szanse związane z rozwojem popytu na usługi 

rekreacyjne i turystyczne oraz dysponowanie zasobami należy zaplanować i zabezpieczyć środki na adaptację 

posiadanych zasobów materialnych i środowiskowych do nowych funkcji gospodarczych. Efektem podjętych operacji 

będzie poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Ponadto, do osiągnięcia pełnego wykorzystania zasobów obszaru 

konieczne będzie równoczesne podjęcie działań promujących tereny wiejskie, co przyczyni się to do wzrostu poziomu 

wiedzy o regionie i w konsekwencji do realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ważnych dla tego obszaru w dziedzinach 

takich jak turystyka, ochrona środowiska i ekologia (operacje rekomendowane do działania w ramach celu nr 4 i 6). 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej realizowanych przez podmioty sektora rybackiego 

będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. W wyniku realizacji operacji nastąpić Mozę eliminacja 

zbędnego mienia, uporządkowane mogą być tereny bezpośrednio przylegające do zasobów przyrodniczych, poprawi się 

ład i wizerunek przestrzenni publicznej. W ramach programu tworzone będą także powierzchnie zielone i obiekty 

użyteczności publicznej, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Ze względu na swój charakter, rodzaj i 

skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. 

Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała 
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negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 

257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Cel szczegółowy 2.2. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Podnoszenie, zmiana, 

aktualizacja kwalifikacji 

zawodowych osób oraz 

wsparcie szkoleniowo – 

doradcze w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej dla osób 

zamierzających podjąć 

pracę w sektorze innym 

niż rybacki 

2.2.1. Szkolenia dla  pracowników gospodarstw rybackich 

zwiększające szanse w zatrudnieniu poza sektorem 

rybackim, 

2.2.2. Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej dla pracowników i właścicieli 

gospodarstw sektora rybackiego 

2.2.3. Wsparcie doradcze dla osób zainteresowanych zmianą 

zatrudnienia i/lub założenia własnej działalności 

gospodarczej 

- Min. 5 szkoleń dla 

pracowników, właścicieli i 

osób planujących prowadzić 

działalność gospodarczą; 

- Min. 100 osób 

przeszkolonych w/w 

zakresie; 

- Min 200 godzin 

doradztwa dla nie mniej niż 

10 beneficjentów. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Znaczna część osób zatrudnionych w sektorze rybackim ma albo niskie kwalifikacje zawodowe (ew. specjalistyczne) 

lub ze względu na długoletnie zatrudnienie w gospodarstwach rybackich nie dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami 

adekwatnymi do wymaganych w innych sektorach gospodarczych. Ponadto, w przypadku zamiaru podejmowania 

działalności gospodarczej osoby objęte ew. wsparciem w ramach LSROR wymagają pomocy szkoleniowej i doradczej 

związanej z nabyciem podstawowej wiedzy i umiejętności wymaganej dla prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Wnioski z badań i analiz wskazują na konieczność operacji związanych z podnoszeniem i/lub zmianą 

kwalifikacji osób z przedsiębiorstw objętych restrukturyzacją lub dostosowaniem do wymagań rynku. 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja operacji związanych ze szkoleniami przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród właścicieli i 

pracowników sektora rybackiego. Tym samym planuje się  pozytywne, drugoplanowe oddziaływanie na środowisko 

przyrodnicze.. Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną 

negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone 

lub są projektowaneobszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć mogących 

pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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W wyniku realizacji działań będących następstwem szkoleń nastapić może wybór ekologicznych technologii i 

eksploatacji obiektów co tym samym przyczyni się do zachowania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane 

zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko.  

 

Cel ogólny 3.  Zwiększanie wartości produktów sektora rybackiego 
Cel szczegółowy 3.1. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Pomoc w rozwoju 

systemów sprzedaży 

bezpośredniej produktów 

branży rybackiej 

 

 

 

3.1.1. Zwiększenie sprzedaży ryb, w tym szczególnie: żywych, 

mrożonych, smażonych, grillowanych, wędzonych (np. 

drewnem olszynowym) na terenie LGR Puszczy 

Sandomierskiej 

3.1.2. Kreowanie lokalnych produktów opartych na rybach i 

innych lokalnych surowcach np. „ryba puszczańska” (z 

żurawiną, grzybami, jeżynami) 

3.1.3. Wdrożenie tradycyjnych i ekologicznych metod 

hodowli i uboju ryb jako metoda osiąganie innej 

wartości produktów w grupie klientów o większej 

świadomości ekologicznej 

3.1.4. Promowanie spożycia ryb np. poprzez opracowanie i 

dystrybucję lokalnej książki kucharskiej z przepisami na 

potrawy z ryb z opisami łowisk, „licznikami kalorii”, 

tradycyjnymi metodami przyrządzania, etc  

3.1.5. Cykliczne warsztaty kulinarne i degustacje np. dla 

członkiń KGW oraz stowarzyszeń, pracowników 

urzędów gmin, firm, kucharzy, restauratorów, 

mieszkańców, jako forma promocji konsumpcji ryb 

3.1.6. Konkursy kulinarne/ szkolenia np. dla restauratorów, 

uczniów szkół spożywczych i gastronomicznych, 

członkiń KGW na najlepsze potrawy z ryb, jako forma 

promocji konsumpcji ryb 

3.1.7. Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników i 

właścicieli branży rybackiej w zakresie sprzedaży 

bezpośredniej 

- Min. 2 

producentów rybackich 

uruchamia nowe formy 

sprzedaży bezpośredniej 

utrzymując 

dotychczasowe 

zatrudnienie; 

- Zostaną 

zarejestrowane min. 2 

produkty regionalne; 

- Poszerzenie 

dotychczasowej 

działalności rybackiej o 

działalność dodatkową u 

min. 2 podmiotów 

przyczyniające się do 

tworzenia nowych miejsc 

pracy, 

- Na terenie LGR 

są przeprowadzone min. 

10 prezentacji 

tradycyjnego 

sporządzania dań z ryb; 

- Zostaną 

przeprowadzone min. 2 

kampanie promocyjne; 

- Będą 

zorganizowane min 2 

szkolenia dotyczące 

sprzedaży bezpośredniej. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Na podstawie przeprowadzonych badań, aktualne kierunki produkcji rybackiej skupione są na dostarczaniu ryb do sieci 

sprzedaży detalicznej lub hurtowej. Nie ma (poza nielicznymi wyjątkami) sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży 

produktów przetworzonych. Brakuje w tym zakresie zarówno doświadczeń, wzorców, umiejętności ale również i 

stworzenia warunków technicznych, technologicznych czy też wypromowania nowych produktów, których głównym 

surowcem byłyby produkowane ryby. Efektem, uzyskiwane przychody są niższe niż możliwe do osiągnięcia z tytułu 

sprzedaży produktów przetworzonych i/lub sprzedaży bezpośrednio do konsumenta. Badania przeprowadzone wśród 

gospodarstw rybackich, opis obszaru oraz analiza SWOT dobitnie wskazuje na potencjał jaki związany jest z rozwojem 

„branży detalicznej”. Równoległe badania jak i warsztaty planowania strategicznego prowadzone w grupie 

przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji społecznych wskazują też na możliwość wypromowania potraw 

z ryb poprzez współpracę z sektorem pozarządowym i samorządowym.  
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Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną negatywnie na 

sytuację ekologiczną jak i stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały 

wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć 

mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Przy realizacji operacji zostaną zachowane wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Cel szczegółowy 3.2. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Wsparcie procesów 

modernizacji gospodarstw 

rybackich 

przyczyniających się do 

zmniejszania kosztów 

prowadzonej działalności i 

zwiększające sprzedaż 

bezpośrednią  
 

3.2.1. Inicjowanie współpracy miedzy przedsiębiorcami 

branży rybackiej w zakresie sprzedaży bezpośredniej, 

3.2.2. Wsparcie procesów inwestycyjnych przyczyniających 

się do zmniejszenia energochłonności produkcji 

rybackiej oraz wykorzystujące odnawialne źródła 

energii w prowadzonej działalności gospodarczej, 

3.2.3. Modernizacja maszyn i urządzeń wykorzystywanych w 

produkcji rybackiej w zakresie sprzedaży bezpośredniej 
3.2.4. Modernizacja bazy magazynowej w gospodarstwa w 

zakresie sprzedaży bezpośredniej 

- Min. 8 operacji 

zrealizowanych 

bezpośrednio przez 

producentów rybackich 

przyczyniających się do 

zmniejszenia kosztów 

produkcji; 

- Zrealizowane 2 

działania przyczyniające 

się do poprawy 

warunków prowadzenia 

działalności rybackiej; 

- Min. 4 

producentów 

korzystających ze 

wsparcia. 
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Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Z analiz sytuacji wynika, iż zlokalizowane podmioty gospodarcze sektora rybackiego nie współpracują ze sobą. Muszą 

jednak, każdy samodzielnie sprostać zewnętrznej konkurencji zarówno bezpośrednio konkurującej (np. firmy 

importujące ryby) jak i z zanikiem tradycji konsumpcji karpia. Ze względu na to, iż są to małe podmioty nie są w stanie 

samodzielnie przeprowadzić większej akcji promocyjnej – bariera zbyt dużych nakładów uniemożliwia samodzielne 

działania w tym kierunku. Nawiązanie współpracy między podmiotami umożliwi na zmniejszenie kosztów wspólnych 

akcji promocyjnych czy marketingowych. Drugim nurtem współpracy może być współpraca związana z ograniczaniem 

kosztów zakupu poprzez uzyskiwanie korzystniejszych marż, czy też zmniejszenie kosztów zakupu. Możliwe są też 

stosowanie wspólnych rozwiązań technologicznych (np. oprogramowanie wspomagające proces zarządzania).  

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej (modernizacja, stosowanie energooszczędnych 

rozwiązań, etc) jak również z zakresu edukacji ekologicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na 

środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 

ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawi 

trwałość konstrukcji (oszczędność materiałowa), nastąpi poprawa świadomość przyrodniczej wśród mieszkańców. W 

ramach programu tworzone będą także powierzchnie zielone i obiekty użyteczności publicznej, co przyczyni się do 

poprawy zdrowia mieszkańców. Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje 

nie wpłyną negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały 

wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć 

mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Przy realizacji operacji beneficjenci zastosować muszą wszystkie wymagane 

warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 
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Cel szczegółowy 3.3. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Rozwój usług 

adresowanych na rzecz 

społeczności 

zamieszkującej tereny 

zależne od rybactwa 

3.2.1. Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej, 

szczególnie w obszarach: opieka zdrowotna, działalność 

handlowo-usługowa, nieuciążliwa dla środowiska i otoczenia 

działalność produkcyjna, usługi sektora robót budowlanych i/lub 

wykończeniowych, wykonywania robót budowlanych 

wykończeniowych, działalności usługowej związanej z 

wyżywieniem, działalności sportowej, rozrywkowej i 

rekreacyjnej,  

3.2.2. Wsparcie dla rozwoju działalności usługowej opartej na 

Internecie (księgowość, doradztwo, projektowanie, szkolenia) 

3.2.3. Wspieranie firm zatrudniających absolwentów szkół i 

kobiety (np. usługi opiekuńcze, porządkowe, dystrybucyjne), 

3.2.4. Wspieranie działalności gospodarczej dotyczącej usług 

naprawy i konserwacji sprzętu gospodarstwa domowego. 

- Utworzony min. 

1 podmiot przez osoby 

pracujące w sektorze 

rybackim; 

- Utworzone min. 

2 podmioty gospodarcze 

działające na rzecz 

mieszkańców terenów 

zależnych od rybactwa; 

- Zorganizowane 

min. 3 działania doradcze 

dla firm świadczących 

usługi na terenach LGR; 

- min. 4 

działające podmioty 

uzyskują wsparcie dla 

zmiany/rozszerzenia/mod

ernizacji dotychczasowej 

działalności. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Większość funkcjonujących aktualnie gospodarstw rybackich gospodaruje na obszarach, na których przed 1990 r. 

funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rybackie. Zatrudniały one w zdecydowanej większości mieszkańców 

okolicznych miejscowości. Jednym ze skutków ubocznych procesu transformacji jest nadal mniejsza aktywność 

zawodowa i gospodarcza mieszkańców. Wzmacnia to dodatkowo peryferyjność i dostępność do usług dla 

mieszkańców. Na obszarze LGR brakuje też dostępu do informacji o warunkach prowadzenia działalności 

gospodarczej, co przyczynia się do hamowania wzrostu gospodarczego tego terenu.  

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 
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Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną negatywnie na stan 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane 

obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan 

środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

  

Cel ogólny 4.  Wsparcie działań służących ochronie środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej 
Cel szczegółowy 4.1 Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Ochrona posiadanych 

zasobów środowiskowych, 

szczególnie położonych na 

terenach objętych 

Programem Natura 2000 

 

 

4.1.1. Monitoring terenów przyrodniczych, 

4.1.2. Budowa punktów obserwacji ornitologicznych, 

4.1.3. Budowa stanowisk obserwacyjnych z opisem edukacyjnym, 

4.1.4. Budowa (oznakowanie) ścieżek edukacyjnych prowadzących 

do pomników przyrody 

4.1.5. Promocja i wsparcie dla akcji opartych na bezpośrednim 

uczestnictwie w obserwacji fauny i flory np. nasłuchiwanie ptaków/ 

żab, etc w okresie godowym 

4.1.6. Szkolenia i spotkania informacyjne dotyczące kształtowania 

podstaw proekologicznych dla mieszkańców (szczególnie dzieci i 

młodzież i mieszkańcy sołectw / osiedli przyległych do chronionych 

obszarów przyrodniczych) 

4.1.7. Edukacja ekologiczna np. w formie kampanii 

proekologicznych adresowanych do mieszkańców całego obszaru 

LGR 

4.1.8. Promocja tradycyjnych metod hodowli ryb wśród lokalnych 

podmiotów branży rybackiej 

- Min. 3 operacje 

poprawiają warunki dla 

rozwoju i promocji 

działalności ekologicznej 

i aktywności 

wykorzystującej walory 

środowiska naturalnego; 

- Przeprowadzone 

min. 4 spotkania / 

szkolenia / konferencje 

kształtujące postawy 

proekologiczne; 

- Wdrożony 1 

program mający 

charakter kampanii 

informacyjno – 

promocyjnej. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Jednym z wyznaczników wizji i misji rozwoju obszarów LGR Puszczy Sandomierskiej jest oparcie rozwoju na 

posiadanych zasobach środowiskowych i ukierunkowanie rozwoju na działalności turystycznej i rekreacyjnej. To wymaga 

zadbania i zabezpieczenia ochrony i poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju i zabezpieczenia się na okoliczność 

negatywnego oddziaływania na środowisko zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze czy tez turystów. 

Aktualna aktywność lokalnych organizacji społecznych nie jest ukierunkowana na kwestie ekologiczne, zaś na obszarze 

LGR nie funkcjonują wyspecjalizowane instytucje z zakresu ochrony środowiska czy też promujących proekologiczne 

postawy. Działania prowadzone przez takie instytucje jak szkoły, PP Lasy Państwowe, inspektoraty ochrony środowiska 

nie mają charakteru cyklicznego, kompleksowego czy skorelowanego. Dlatego też w ramach LSROR należy nie tylko 

zagwarantować realizację działań projektowych o charakterze akcji, kampanii ale również zainicjować powstanie 

instytucji (np. Centrum Edukacji Ekologicznej), która będzie inicjować współprace i ją koordynować w zakresie 

poszanowania środowiska naturalnego na terenie LGR Puszczy Sandomierskiej. 
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Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach urzędowych 

w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja operacji związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców  oraz promocji postaw 

proekologicznych przyniesie wymierne efekty na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. 

ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych (domowych), zmniejszy się negatywne 

oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, nastąpi poprawa świadomość przyrodniczej wśród mieszkańców. W 

ramach programu tworzone będą także powierzchnie zielone i obiekty użyteczności publicznej, co przyczyni się do 

poprawy zdrowia mieszkańców. Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie 

wpłyną negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały 

wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć 

mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania równowagi 

środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Cel szczegółowy 4.2. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Budowa, renowacja, 

modernizacja małych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

terenach bezpośrednio 

związanych z zasobami 

wodnymi LGR Puszczy 

Sandomierskiej 

4.1.1. Poprawa stanu sieci melioracyjnych na terenie istotnym dla 

gospodarki i środowiska obszaru  LGR, 

4.1.2. Budowa zbiorników małej retencji jako zapobieganie 

skutkom suszy oraz zabezpieczania poziomu wody w 

stawach i zbiornikach, 

4.1.3. Kampanie przeciwdziałające zanieczyszczeniu wody, 

4.1.4. Przeciwdziałanie skutkom oraz „pokojowe” ograniczanie 

populacji bobrów/kormoranów/czapli, których działalność 

wyrządza straty w środowisku naturalnym rzek, stawów i 

jezior zlokalizowanych na obszarze LGR 

- Min. 3 

wdrożone operacje 

poprawiają stan 

infrastruktury 

melioracyjnej; 

- Przeprowadzona 

min. 1 kampania na rzecz 

przeciwdziałania 

zanieczyszczaniu wody; 

- Opracowany 

program zapobiegania 

stratom powodowanym 

przez bobry / kormorany 

/ czaple 
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Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Sieć stawów, naturalnych zbiorników czy cieków wodnych, kanały melioracyjne stanowią w całości powiązany ze sobą 

system. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że ze względu na wiele podmiotów korzystających z infrastruktury jak 

i zasobów wodnych przy jednoczesnym występowaniu wielu właścicieli urządzeń wodnych skutkuje tym, że brakuje 

skoordynowanych działań, które byłyby odpowiedzią na zgłaszane potrzeby związane np. z koniecznością poprawy sieci 

melioracyjnej, przeciwdziałaniu skutkom wiosennych podtopień czy suszy w okresach letnich. Uwzględnienie operacji 

polegających na poprawie infrastruktury urządzeń wodnych w LSROR Puszczy Sandomierskiej może przyczynić się do 

korelacji działań nie tylko w obrębie członków LGR, ale również, a może przede wszystkim, włączyć we współpracę 

również inne publiczne podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę melioracyjną, np. wojewódzki zarząd inwestycji 

wodnych czy lokalnie działające spółki wodne. 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach urzędowych 

w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja operacji związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców  oraz promocji postaw 

proekologicznych przyniesie wymierne efekty na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. 

ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych (domowych), zmniejszy się negatywne 

oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, nastąpi poprawa świadomość przyrodniczej wśród mieszkańców. W 

ramach programu tworzone będą także powierzchnie zielone i obiekty użyteczności publicznej, co przyczyni się do 

poprawy zdrowia mieszkańców. Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie 

wpłyną negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały 

wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć 

mogących pogorszyć stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania równowagi 

środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Cel szczegółowy 4.3. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Odbudowa infrastruktury 

zniszczonej na wskutek 

klęski żywiołowej 

4.3.1. Remont, odbudowa budynków, budowli wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi zniszczonymi lub 

uszkodzonymi w wyniku klęski żywiołowej w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia produkcji rybackiej 

4.3.2. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska zniszczonego 

w wyniku klęsk żywiołowych 

- Min. 4 

producentów rybackich ma 

możliwość skorzystania ze 

wsparcia finansowego w 

przypadku wystąpienia 

klęski żywiołowej; 

- Zrealizowane min 

2 operacje obejmujące 5 

gmin, przywracające stan 

infrastruktury, który uległ 
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zniszczeniu w wyniku 

klęski żywiołowej (jeśli 

wystąpi). 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Wiele miejsc, budowli, budynków oraz instalacji na obszarze objętym LSROR jest w złym stanie, gdyż zostały zniszczone 

w poprzednich latach na skutek klęski żywiołowej, najczęściej na skutek powodzi. Dla dalszego rozwoju regionu oraz 

pełnego wykorzystania jego potencjału konieczne jest więc podjęcie działań, umożliwiających ich renowację i odbudowę. 

Jednocześnie, stan techniczny urządzeń hydrologicznych, zapobiegającym skutkom powodzi jest w złym stanie 

technicznym, co grozić może negatywnymi konsekwencjami w przypadku niekorzystnych zjawisk meteorologicznych dla 

obszaru LGR Puszcza Sandomierska, stąd konieczność zagwarantowania środków na ewentualność klęsk żywiołowych. 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach urzędowych 

w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej jak również z zakresu edukacji ekologicznej będzie 

miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji nastąpi poprawa trwałości 

konstrukcji (oszczędność materiałowa), nastąpi poprawa świadomość przyrodniczej wśród mieszkańców. W ramach 

programu tworzone będą także powierzchnie zielone i obiekty użyteczności publicznej, co przyczyni się do poprawy 

zdrowia mieszkańców. Ze względu na swój charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania ww. operacje nie wpłyną 

negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub 

są projektowane obszary sieci NATURA 2000. Zaplanowane działania nie należą do przedsięwzięć mogących pogorszyć 

stan środowiska i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania równowagi 

środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko.  

 

Cel ogólny 5.   Wzmocnienie działalności LGR Puszczy Sandomierskiej 
Cel szczegółowy 5.1. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Zapewnienie 

infrastruktury technicznej 

oraz kadr dla efektywnego 

funkcjonowania biura 

LGR 

5.1.1. Utworzenie biura LGR z wyposażeniem zgodnym z 

założeniami LSROR, 

5.1.2. Zatrudnienie personelu biura zgodnie z założeniami 

zawartymi w LSROR 

5.1.3. Zapewnienie udziału w szkoleniach dla personelu biura 

LGR 

- Zatrudnienie 4 

pracowników biura LGR; 

- Funkcjonowanie 

biura w wymiarze 5 dni w 

tygodniu / 8 godzin 

dziennie; 

- Każdy z 

pracowników uczestniczy w 

min. 1 szkoleniu rocznie 
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Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

LGR Puszcza Sandomierska jest stowarzyszeniem utworzonym w celu wdrażania LSROR. Nie dysponuje na ten czas 

stałym personelem ani zapleczem biurowym, Dotychczasowe działania były możliwe do wykonania tylko ze względu 

na współpracę z instytucjami samorządowymi i prace społeczna członków LGR. Wdrożenie LSROR wymaga jednak 

trwałej i sprawnej instytucji, która zagwarantuje skuteczne zarządzanie LSROR i zapewni dostępność dla potencjalnych 

beneficjentów z całego obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej. Stąd konieczność zabezpieczenia środków zarówno na 

utworzenie biura (adaptacja istniejących budynków) oraz zatrudnienie i finansowanie personelu biura LGR. 

Cel szczegółowy 5.2. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Wsparcie dla lokalnych 

społeczności oraz 

instytucji publicznych, 

organizacji społecznych i 

podmiotów gospodarczych 

w zakresie aktywnego 

włączania się we 

wdrażanie LSROR 

Puszczy Sandomierskiej, 

zgodnie z jej założeniami 

5.2.1. Szkolenia potencjalnych beneficjentów LGR Puszczy 

Sandomierskiej w zakresie uczestnictwa we wdrażaniu LSROR, 

5.2.2. Pomoc doradcza związana z planowaniem operacji i 

finansowaniem działań zgodnych z celami LSROR, 

5.2.3. Badania i analizy lokalnego potencjału LGR, 

5.2.4. Aktywizacja i integracja środowisk rybackich, 

5.2.5. Szkolenia specjalistyczne podnoszące umiejętności i 

wiedzę członków LGR w zakresie realizacji działań na rzecz 

rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru zależnego od 

rybactwa, 

5.2.6. Kampanie promocyjne na rzecz produktów rybackich i 

obszaru wdrażania 

- Min. 1 szkolenie / 

rocznie dla potencjalnych 

beneficjentów; 

- Min. 10 porad 

doradczych / rocznie dla 

potencjalnych 

beneficjentów 

świadczonych przez 

personel biura LGR; 

- Opracowane min. 

3 analiz dotyczących 

lokalnego potencjału LGR; 

- Zorganizowana 1 

wspólna kampania 

promocyjna LGR. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Działalność i rozwój instytucji kultury oraz powszechna aktywność kulturalna mogą i powinny być początkowym 

ogniwem w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu. Dostęp do kultury wszystkich mieszkańców regionu stanowi 

jeden z ważniejszych mierników szans oraz możliwości rozwoju społecznego i kulturowego mieszkańców. 

Kultywowanie i promocja szczególnie wartościowych zjawisk kultury lokalnej może stać się atutem wzmacniającym 

atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu, dlatego należy podejmować 

działania wspierające kulturę i tradycje (m.in. sztukę i rękodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne, potrawy regionalne). 

Ważną rolą jest również wspieranie przedsięwzięć kulturalnych ze wszystkich dziedzin twórczości amatorskiej: 

muzyki, fotografii, tańca i literatury.  

Wobec powyższego obowiązkiem władz publicznych jest działanie na rzecz pobudzania rozwoju i poprawy 

mechanizmów, umożliwiających dostęp do wartości i treści kulturowych. 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 
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Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

 

Cel ogólny 6.   Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej LGR 
Cel szczegółowy 6.1. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 

Pozyskiwanie doświadczeń 

związanych z rozwojem 

obszaru LGR Puszczy 

Sandomierskiej poprzez 

współpracę z innymi LGR 

oraz udział w imprezach, 

targach, szkoleniach 

związanych z rozwojem 

gospodarczym i 

społecznym  

 

6.1.1. Nawiązywanie współpracy z podobnymi lokalnymi grupami 

rybackimi, które mają już ugruntowane doświadczenia w realizacji 

przedsięwzięć na rzecz sektora rybackiego lub mogą służyć przykładami 
„dobrych praktyk”, 

6.1.2. Uczestnictwo w imprezach, szkoleniach, targach 

ukierunkowanych na rozwój sektora rybackiego, turystycznego czy 
dotyczących szeroko rozumianego rozwoju lokalnego / gospodarczego, 

- Min. 1 umowa 

współpracy partnerskiej z inna 

LGR z Polski; 

- Uczestnictwo 

pracowników biura LGR i/lub 
członków Stowarzyszenia w 

min. 10 spotkaniach / targach / 

konferencjach dotyczących 
sektora rybackiego; 

- Zorganizowanie 

min. 4 spotkań lokalnych dla 

członków Stowarzyszenia i 

innych przedstawicieli 
lokalnych instytucji i 

organizacji dotyczących 

wdrażania Strategii i rozwoju 
sektora rybackiego. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Realizacja działań w w/w zakresie przyczyni się do promocji regionu i jego rozwoju gospodarczego. Uzyskane 

kontakty umożliwią korzystanie z doświadczeń i wiedzy osób / instytucji, które z sukcesem wdrażają programy 

rozwoju lokalnego. Efektem współpracy może być, w przypadku członków LGR Puszczy Sandomierskiej , możliwość 

zdobywania wiedzy opartej na doświadczeniach, tym samym może w skuteczniejszy sposób przyczynić się do lepiej 

wdrażanych i zarządzanych operacji finansowanych np. ze środków LSROR. Pośrednio realizowane programy 

współpracy mają przyczynić się do współpracy w ramach członków LGR, poprzez wspólne wyjazdy, udział w tych 

samych szkoleniach, uzgadnianie kierunków współpracy, etc. Tym samym działanie to ułatwi tworzenie lokalnych 

inicjatyw opartych na współpracy międzysektorowej czy wewnątrzsektorowej.  

 

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych  

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

Cel szczegółowy 6.2. Rodzaje operacji rekomendowanych do wdrażania Wskaźniki 
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Promocja działalności 

LGR Puszczy 

Sandomierskiej mająca za 

zadanie ułatwienie 

nawiązywania kontaktów 

pomiędzy partnerami i 

członkami LGR a 

instytucjami branżowymi 

z poza obszaru 

6.2.1. Informatory typu „co i gdzie kupić – handel rybami, usługi, 

atrakcje, etc” 

6.2.2. Punkty informacyjne w każdej gminie, 
6.2.3. Działania promocyjne: opracowanie map, informatorów, 

informacji w Internecie, 

6.2.4. Poszukiwanie nowych rynków zbytu produkcji rybackiej 
6.2.5. Folder prezentujący atrakcyjne miejsca na terenie każdej z 

gmin, 

6.2.6. Informator dla wędkarzy, 

- Opracowane w 

dużym nakładzie informatory o 

lokalnym potencjale i 
opisujących tradycje związane 

z sektorem rybackim; 

- W pięciu gminach 
funkcjonują stałe punkty 

informacyjne Biura 

Stowarzyszenia; 
- Zorganizowana min. 

1 wspólna kampania na rzecz 

nowych rynków sprzedaży 
produkcji rybackiej. 

Uzasadnienie dla celów i środków planowanych do realizacji w aspekcie wniosków z analizy sytuacji i analizy 

SWOT: 

Na obszarze LGR na ten czas nie są podejmowane żadne wspólne działania informacyjno – promocyjne, które 

akcentowałyby walory środowiska oparte na atrakcjach „wodnych”, w tym promocja spożycia ryb, wędkarstwa, 

wypoczynku nad stawami, zalewami czy rzekami. Ponadto, w ramach niektórych celów LSROR zostaną wytworzone 

nowe produkty, które wymagają upowszechnienia i wypromowania. Stworzenie stron www czy wydanie folderów 

promujących region, przyczyni się do wzrostu zainteresowania turystów jak i mieszkańców zarówno wypoczynkiem 

jak i spożywaniem ryb i produktów opartych na rybach.  

Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów: 

 ścisła współpraca z samorządami gmin wchodzących w skład LGR 

 podział prac i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie 

 okresowe spotkania członków stowarzyszenia 

 spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin 

 promocja działań służących realizacji celów na www stowarzyszenia, gmin, w lokalnych mediach (prasa, radio, 

telewizja) 

 newslettery wysyłane do osób znajdujących się w potencjalnej bazie zainteresowanych udziałem w działaniach 

służących realizacji celów 

 promocja działań służących realizacji celów poprzez plakaty i ulotki umieszczane na tablicach i słupach 

urzędowych w gminach 

 szkolenia, warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do 

realizacji celów 

 wsparcie doradcze dla mieszkańców, chętnych do uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów 

udzielane w punktach informacyjnych zlokalizowanych w gminach 

 monitorowanie przebiegu działań zmierzających do osiągnięcia celu i uzyskanych wskaźników poprzez okresowe 

raporty, badania, analizy, ankiety, wywiady 

 wprowadzanie ewentualnych działań korygujących na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

działań monitoringowych 

Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów operacji na środowisko 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań, a następnie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zachwiania 

równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie wymagane warunki dotyczące działań ochronnych i 

minimalizujących oddziaływanie na środowisko. 

 

4.5. Innowacyjny charakter operacji 

LGR zamierza promować stosowanie innowacyjnych rozwiązań przy realizacji poszczególnych 

operacji zmierzających do osiągnięcia celów LSROR. Innowacja, dla potrzeb niniejszego 

dokumentu, definiowana jest jako wprowadzenie pewnej nowości do praktyki w odniesieniu do 

produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjność i skuteczne 

działania podejmowane na obszarze objętym strategią podniosą jego atrakcyjność i przyczynią się 

do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wskazane poniżej „obszary innowacji” dla operacji 

finansowanych ze środków LGR Puszcza Sandomierska wynikają z przeprowadzonych analiz 

dotyczących aktualnym działaniom (efektom) realizowanych na obszarze LGR, w szczególności 

przez członków LGR oraz potencjalnych beneficjentów LSROR. Konieczność wdrażania operacji z 

uwzględnieniem „kryterium innowacyjności” znalazło również odzwierciedlenie w lokalnych 
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kryteriach wyboru operacji do dofinansowania, tym samym LGR wskazuje przyszłym 

wnioskodawcom i realizatorom na konieczność uwzględniania metod wdrażania operacji z 

uwzględnieniem „kryterium innowacyjności”. 

 

Rekomendowane obszary innowacyjności dla operacji realizowanych w ramach LSROR Puszcza 

Sandomierska 

Nazwa celu szczegółowego 
Kryteria innowacyjności dla operacji realizowanych w ramach celu 

szczegółowego 

Cel 1.1 Budowa, modernizacja, 

remont infrastruktury technicznej 

przyczyniającej się dla rozwoju 

działalności gospodarczej oraz 

poprawiającej warunki 

zamieszkiwania dla mieszkańców 

1. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów; 

2. Operacje planowane są z aktywnym udziałem beneficjentów ostatecznych; 

3. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

4. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

5. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

form kreowania aktywności społecznej (innowacyjność ukierunkowana na proces); 

6. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

7. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

8. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze; 

9. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

Cel szczegółowy 1.2.  Wsparcie dla 

inicjatyw mieszkańców oraz 

lokalnych organizacji społecznych i 

instytucji  publicznych tworzących 

i/lub rozwijających infrastrukturę 

społeczną na terenie wdrażania 

LSROR 

1. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów; 

2. Operacje obejmują działania włączające inne lokalne instytucje realizujące podobne 

działania; 

3. Operacje planowane są z aktywnym udziałem beneficjentów ostatecznych; 

4. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

5. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

6. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

form kreowania aktywności społecznej (innowacyjność ukierunkowana na proces); 

7. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

8. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

9. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze; 

10. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej istniejący 

potencjał firm branży rybackiej 

oraz opartych na lokalnych 

zasobach środowiskowych 

przyczyniający się do tworzenia 

miejsc pracy poza sektorem 

rybackim 

11. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów; 

12. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

13. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

14. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

15. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

16. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

17. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

18. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

19. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze; 

20. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 



Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej na lata 2010-2015 

 

  

 

 55 

Cel szczegółowy 2.2. Podnoszenie, 

zmiana, aktualizacja kwalifikacji 

zawodowych osób oraz wsparcie 

szkoleniowo – doradcze w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej dla osób 

zamierzających podjąć pracę w 

sektorze innym niż rybacki 

1. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów lub w 

partnerstwie wewnątrzsektorowym; 

2. Operacje obejmują działania włączające mieszkańców / instytucje z terenu min. 3 

gmin; 

3. Operacje planowane są z aktywnym udziałem beneficjentów ostatecznych; 

4. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

5. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

6. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

7. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

8. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

9. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

10. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze; 

11. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

Cel szczegółowy 3.1. Pomoc w 

rozwoju systemów sprzedaży 

bezpośredniej produktów branży 

rybackiej 

1. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów lub w 

partnerstwie wewnątrzsektorowym; 

2. Operacje obejmują działania włączające mieszkańców / instytucje z terenu min. 3 

gmin; 

3. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

4. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

5. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

6. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

7. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

8. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

9. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

10. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze w bardzo ograniczonej 

skali; 

11. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

Cel szczegółowy 3.2. Wsparcie 

procesów modernizacji 

gospodarstw rybackich 

przyczyniających się do 

zmniejszania kosztów prowadzonej 

działalności i zwiększające sprzedaż 

bezpośrednią 

12. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów lub w 

partnerstwie wewnątrzsektorowym; 

13. Operacje obejmują działania włączające mieszkańców / instytucje z terenu min. 3 

gmin; 

14. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

15. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

16. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

17. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

18. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

19. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

20. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

21. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze; 

22. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 
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Cel szczegółowy 3.3. Rozwój usług 

adresowanych na rzecz społeczności 

zamieszkującej tereny zależne od 

rybactwa 

1. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

2. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

3. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

4. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

5. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

6. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

7. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

8. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze w bardzo ograniczonej 

skali; 

9. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

Cel szczegółowy 4.1. Ochrona 

posiadanych zasobów 

środowiskowych, szczególnie 

położonych na terenach objętych 

Programem Natura 2000 

1. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów i/lub w 

partnerstwie wewnatrzsektorowym; 

2. Operacje obejmują działania włączające mieszkańców / instytucje z terenu min. 2 

gmin; 

3. Operacje planowane są z aktywnym udziałem beneficjentów ostatecznych; 

4. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

5. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

6. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

7. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

8. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

9. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

10. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

11. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze w bardzo ograniczonej 

skali; 

12. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

Cel szczegółowy 4.2. Budowa, 

renowacja, modernizacja 

infrastruktury melioracyjnej oraz 

małych obiektów gospodarki 

wodnej zlokalizowanych na 

terenach bezpośrednio związanych 

z zasobami wodnymi LGR Puszcza 

Sandomierska 

1. Operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z innych sektorów i/lub w 

partnerstwie wewnatrzsektorowym; 

2. Operacje obejmują działania włączające mieszkańców / instytucje z terenu min. 2 

gmin; 

3. Operacje planowane są z aktywnym udziałem beneficjentów ostatecznych; 

4. Operacje wynikają lub są powiązane z innymi projektami zrealizowanymi lub 

planowanymi do realizacji na obszarze LGR Puszcza Sandomierska; 

5. Efektem wdrażania operacji są nowe produkty lub metody; 

6. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

7. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

8. Rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących 

(innowacyjność ukierunkowana na proces); 

9. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

10. Rozwój nowych rodzajów usług na obszarze LGR; 

11. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze w bardzo ograniczonej 

skali; 

12. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 
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Cel szczegółowy 4.3. Odbudowa 

infrastruktury zniszczonej na 

wskutek klęski żywiołowej 

1. Operacje planowane są z aktywnym udziałem beneficjentów ostatecznych; 

2. Możliwość zastosowania rozwiązań na innych obszarach; 

3. Sformułowanie nowych celów, identyfikacja nowych i obiecujących podejść, 

otwarcie nowych dróg do zatrudnienia (innowacyjność ukierunkowana na cel); 

4. Nowatorski sposób wykorzystania lokalnych zasobów; 

5. Rozwój nowych funkcji obszaru, polegający na umocnieniu i upowszechnieniu 

działań i zjawisk już zapoczątkowanych na danym obszarze; 

6. Kreowanie rozwiązań w oparciu o technologie ITC . 

 

 

4.6. Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR celów i środków z 

wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT 

Spójność celów LSROR z wnioskami analizy SWOT oraz celami PO „RYBY” 

Cele osi priorytetowej 4, 

Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013” 

Cele LSROROR Wnioski płynące z analizy SWOT i z opisu obszaru 

Minimalizacja zaniku 

sektora rybackiego, 

Cel ogólny 2.  

Wsparcie procesów 

restrukturyzacji i 

reorientacji gospodarczej 

i zawodowej firm i osób 

mających prace 

związaną z sektorem 

rybackim 

 

Konieczność wdrażania nowych kierunków  działalności gospodarstw 

rybackich opartych na przykład na nowych technologiach, zmianie typu 

działalności (z produkcyjnej na hodowlaną lub rekreacyjną)  

Wykorzystanie istniejącego a niezagospodarowanego potencjału dla nowych 

form aktywności społecznej i gospodarczej 

Promowanie nowoczesnych form pracy (formy świadczenia jak i rodzaj 

pracy) dla absolwentów – mieszkańców obszarów peryferyjnych 

Wykorzystanie zasobów lokalnych i warunków przyrodniczych do nowych 

form działalności na terenie LGR (turystyka, rekreacja, sport, etc) 

Cel ogólny 3.   

Zwiększanie wartości 

produktów sektora 

rybackiego 

Promocja karpia odwołująca się do tradycji, lokalności, obrzędowości 

Proponowanie konsumentom nowych gatunków ryb oraz kreowanie nowych 

potraw opartych na lokalnych recepturach  

Przeciwdziałanie importowi ryb poprzez wspólna kampanię wskazującą na 

jakość ryb, gwarancję przestrzegania standardów produkcji, uboju i 

przetwarzania  

Wspólne inicjatywy gospodarstw rybackich i PZW w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego ryb 

Uruchomienie nowych kierunków sprzedaży (korzystając na istniejących 

relacjach współpracy z partnerami zagranicznymi) jak i promocji walorów 

zasobów lokalnego środowiska 

„Lobbing’ instytucji skupionych w LGR przeciwdziałający 
nieskoordynowanej, niekontrolowanej dzierżawie akwenów wodnych 

Rekonwersja 

obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze 

Cel ogólny 4.  

Wsparcie działań 

służących ochronie 

środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego obszaru 

LGR Puszczy 

Sandomierskiej 

 

Ułatwienia w wykorzystaniu niezagospodarowanych zbiorników wodnych 

dla celów produkcji ryb lub działalności rekreacyjnej 

Weryfikacja polityki gospodarczej gmin uwzględniającej potrzebę 

przeciwdziałania marginalizacji terenów obszarów rybackich jak i 

uwzględniających unikalne zasoby środowiskowe 

Zwiększenie wykorzystania zasobów walorów przyrodniczych pod katem 
rozwoju gospodarki rybackiej i turystyki 
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Poprawa jakości życia 

w społecznościach 

rybackich 

Cel ogólny 1.  

Poprawa atrakcyjności 

do zamieszkiwania oraz 

zapewnienie lepszych 

warunków dla 

prowadzenia działalności 

gospodarczej na 

obszarze wdrażania 

LSROR 

Zwiększenie zakresu i poziomu inwestycji przez lokalne samorządy na 

terenach przyległych do prowadzonej działalności rybackiej finansowane z 

budżetu gminy, 
 

Cel ogólny 5.   

Wzmocnienie 

działalności LGR 

Puszczy Sandomierskiej 

Wykorzystanie środków unijnych dla realizacji kampanii promocyjnych 

regionu Puszcza Sandomierska (np. w ramach RPOWP) akcentującej zasoby 
i tradycje rybackie 

Kreowanie współpracy międzysektorowej oraz sektorowej między członkami 

LGR jak i potencjalnymi beneficjantami LSROROR 

Nowe formy imprez i tworzenie, promocja nowych produktów opartych na 

lokalnych tradycjach 

Zakładanie (pomoc, wsparcie) w tworzeniu organizacji społecznych na 

terenach „okołorybackich” jako element samoorganizacji mieszkańców i 

przeciwdziałaniu marginalizacji terenów rybackich 

Zwiększenie absorpcji środków na „sektor rybacki” bazując na potrzebach i 

doświadczeniach osób i instytucji lokalnych składających się na partnerstwo 

LGR Puszczy Sandomierskiej 

Oddziaływanie na lokalnych decydentów w kierunku włączenia sektora 

rybackiego do kluczowych (ważnych, istotnych) lub ciekawych, 

stanowiących o tożsamości regionu kierunku aktywności gospodarczej i 
społecznej mieszkańców obszaru LGR Puszczy Sandomierskiej 

Cel ogólny 6. 

Rozwój współpracy 

międzyregionalnej i 

międzynarodowej LGR 

Ukierunkowanie współpracy członków, partnerów i beneficjentów LGR na 

promocję konsumpcji opartej na rybach (np. imprezy regionalne „okraszane” 
potrawami z ryb) 

Zwiększenie inicjatyw dla i z udziałem młodzieży 

Prowadzenie kampanii promocyjnych, działań marketingowych na nowych 

odbiorców ryb jak i produktów turystycznych, w tym szczególnie względem 
partnerów zagranicznych członków LGR Puszczy Sandomierskiej 

 
Reasumując, należy stwierdzić, że założone do realizacji cele LSROR są spójne ze specyfiką 

omawianego obszaru. To właśnie realizacja tych, a nie innych rozwiązań, ma szansę stać się 

czynnikiem warunkującym jego rozwój. Bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym za zgodnością 

obranych celów z cechami charakterystycznymi obszaru jest szerokie poparcie społeczne, które 

wyraźnie dało się odczuć w procesie prac nad ich tworzeniem. Daje to podstawę, by założyć duże 

prawdopodobieństwo osiągnięcia wyznaczonych celów. 
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Rozdział V Budżet i harmonogram wydatków LSROR 

Poniższa tabela prezentuje wydatki planowane do poniesienia na realizację LSROR Puszczy Sandomierskiej. Planowany budżet uwzględnia środki z 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz planowane środki własne 

realizatorów operacji oraz koszty niekwalifikowane (szacunek), uwzględniając poziom dofinansowania operacji na poziomie 85%, 60%, 60%, 100% 

odpowiednio do rodzajów operacji. Realizacja budżetu uwzględniać będzie dostępną kwotę alokacji dla poszczególnych sektorów max. 35% sektor 

publiczny oraz min. 50% sektor społeczny i gospodarczy. 
 

Budżet LSROR Puszcza Sandomierska na lata 2010 – 2015 

Rodzaj operacji 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym 

Środek 4.2 

Wsparcie na rzecz 

współpracy 
międzyregionalnej 

i 

międzynarodowej 

Razem oś 

priorytetowa 4 
„Zrównoważony 

rozwój 

obszarów 
zależnych od 

rybactwa” 

Wzmocnienie konkurencyjności 
i utrzymaniu atrakcyjności 

obszarów zależnych od rybactwa 

Restrukturyzacja i reorientacja 

działalności gospodarczej oraz 

dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z 

sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem 

Podnoszenie wartości produktów 

rybactwa, rozwój usług na rzecz 

społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa 

Ochrona środowiska i 

dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego 

atrakcyjności oraz przywracanie 

potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa w przypadku 

jego zniszczenia w wyniku 

klęski żywiołowej lub 
przemysłowej 

Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

rybackiej, 
zwanej dalej 

„LGR”, oraz 

nabywanie 
umiejętności i 

aktywizacja 

lokalnych 
społeczności 

1 2   3   4   5   6 7 8 

  

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 
społeczny 

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 
społeczny 

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 
społeczny 

sektor 

publiczny 

sektor 

gospodarczy i 
społeczny 

      

2011 0,00           0,00 0,00         873 900,00 0,00 873 900,00 0,00 0,00         131 085,00     0,00      1 878 885,00     

2012 - 2013 3 404 093,47     2 621 700,00 0,00         0,00     0,00  0,00            509 687,32 897 200,15         405 865,00               43 695,00          7 882 240,94     

2014 – 2015 0,00 0,00 0,00 561 125,22 0,00 561 125,22         0,00             0,00             314 310,79             128 357,04          1 564 918,27     

RAZEM  
     3 404 093,47          2 621 700,00     0,00 

        

1 435 025,22     0,00 

        

1 435 025,22             509 687,32             897 200,15             851 260,79             172 052,04        11 326 044,21     

 Środki własne 600 722,38                 462 652,94     0,00         956 683,48     0,00         956 683,48               89 944,82             897 200,15     0,00 0,00      3 963 887,25     

Koszty 

niekwalifikowane 
       921 107, 64      709 401,18     0,00         550 093,00     0,00         550 093,00             137 915,39             412 712,07     0,00 0,00      3 281 322,28     

SUMA 4 925 923,49          3 793 754,12     0,00      2 941 801,70     0,00      2 941 801,70             737 547,53         2 207  112,37             851 260,79             172 052,04        18 571 253,74     
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Rozdział VI Opis procedur oceny operacji  

 

6.1. Wprowadzenie  

Jednym z ważniejszych elementów prac nad przygotowywaniem dokumentu Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) było ustalenie przejrzystych elementów funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Rybackiej, a w szczególności procedur dotyczących zasad wyboru operacji 

(projektów), które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach wdrażania LSROR dokonywanych 

przez Komitet Stowarzyszenia. Tworząc procedury i kryteria wyboru projektów kierowano się 

zarówno wymogami wyznaczonymi poprzez odpowiednie akty legislacyjne jak i ustaleniami, które 

zostały wypracowane w czasie procesu tworzenia LSROR. Ponadto, zostało omówione z partnerami 

reprezentującymi lokalne grupy działania  dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem Osi 

4 PROW, również w aspekcie procedur, funkcjonowania statutowych organów LGD. W rezultacie dla 

zapewnienia sprawnego i czytelnego dla potencjalnych beneficjentów systemu przyznawania wsparcia 

z budżetu LGR, opracowano następujący zestaw procedur: 

a. ocena zgodności operacji z celami  LSROR; 

b. ocena zgodności operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru; 

c. procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania 

LSROR; 

d. procedura wyboru operacji; 

e. procedura odwoławcza od decyzji Komitetu; 

f. procedura wyłączenia członka Komitetu od udziału w wyborze operacji w razie 

zaistnienia okoliczności podważających bezstronność w procesie oceny. 

 

Komitet dokonuje oceny zgodności operacji z LSROR w oparciu o ustaloną procedurę oraz z 

zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru, określających priorytety LGR jako instytucji 

finansującej. Powyższe procedury jak i procedura przeprowadzania głosowania zawarta jest w 

Regulaminie Komitetu. 

W całym procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania uczestniczą:  

a. Wnioskodawcy,  

b. Biuro LGR,  

c. Zarząd, 

d. Komitet LGR, 

e. Samorząd Województwa Podkarpackiego.  

 

Każdy z ww. podmiotów posiada w tym procesie inne wymienione niżej kompetencje: 

Wnioskodawcy – przygotowują wnioski o dofinansowanie operacji wraz z niezbędnymi 

załącznikami; przed złożeniem wniosku w biurze LGR mogą otrzymać pomoc od pracowników biura 

w zakresie wypełnienia ww. wniosku oraz pozostałych warunków ubiegania się o dofinansowanie. 

Biuro LGR – w oparciu o przyjęty przez Zarząd LGR harmonogram prowadzi nabory wniosków o 

dofinansowanie operacji; dokonuje oceny formalnej wniosku na etapie składania wniosku; zapewnia 

szkolenia i doradztwo zainteresowanym wnioskodawcom; zapewnia obsługę posiedzeń Zarządu i 

Komitetu LGR; prowadzi bieżącą ewidencję wnioskodawców i złożonych wniosków o 

dofinansowanie, utrzymuje bieżące, robocze kontakty z Instytucją Wdrażającą; 

Zarząd LGR – w porozumieniu z Samorządem Województwa Podkarpackiego ogłasza informacje o 

możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji za pośrednictwem LGR; wykonuje 

uchwały Komitetu LGR w zakresie informowania wnioskodawców o przebiegu oceny wniosków; 

przekazuje wnioski o dofinansowanie operacji Samorządowi Województwa Podkarpackiego 
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Komitet LGR – prowadzi ocenę zgodności wniosków z celami LSROR oraz ocenę i wybór wniosków 

o dofinansowanie operacji zgodnych z lokalnymi kryteriami wyboru; jest również odpowiedzialny za 

rozpatrywanie odwołań od wyników oceny; 

Samorząd Województwa Podkarpackiego – prowadzi ocenę formalną wniosków o dofinansowanie 

operacji; podpisuje umowy z beneficjantami pomocy, dokonuje weryfikacji działań i kontroli; 

przyjmuje wnioski o płatność (w porozumieniu z ARiMR). 

 

Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej może wybrać do dofinansowania wniosek o 

dofinansowanie operacji złożony w terminie wskazanym w informacji o możliwości składania 

wniosku o pomoc za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej, który spełnia 

następujące warunki ogólne: 

a. Operacja będzie realizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru 

Rybackiego Puszczy Sandomierskiej; 

b. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; 

c. Do wniosku załączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, zgodnie z 

wymogami podanymi w informacji o możliwości składania wniosku o pomoc za 

pośrednictwem Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej; 

d. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSROR; 

e. Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSROR; 

f. Operacja, której dotyczy wniosek o dofinansowanie jest zgodna z zakresem operacji 

wskazanym w LSROR; 

g. Operacja uzyskała co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ocenie według 

lokalnych kryteriów oceny przewidzianych w danym naborze. 

Stowarzyszenie LGR Puszczy Sandomierskiej może wybrać do finansowania wniosek w pierwszej 

kolejności spełniający warunki ogólne oraz spełniający odpowiednie dla danego środka warunki 

szczegółowe, dotyczące m.in. uprawnionych do wnioskowania wnioskodawców, maksymalnych 

poziomów dofinansowania oraz maksymalnych wartości oczekiwanego dofinansowania, określone w 

aktualnie obowiązującym 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”. 

 

6.2. Ocena zgodności operacji z LSROR wraz z opisem sposobu weryfikacji wniosku 

zgodnie z przyjętymi kryteriami 

 

Procedura oceny zgodności operacji z LSROR polega na dokonaniu przez członków komitetu, oceny 

zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami 

zapisanymi w LSROR. Ocena zgodności z LSROR jest dokonywana indywidualnie przez członków 

komitetu poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności.  

 

Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z celami LSROR 

Komitet uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji z LSROR, po zapoznaniu się z 

wnioskiem o pomoc i opisem operacji dokonuje analizy zbieżności celów operacji z celami Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). 

Wykonując ocenę zgodności stosuje się „Kartę oceny zgodności operacji z LSROR w ramach danego 

konkursu, stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu Komitetu, zwaną dalej Kartą oceny strategicznej. 
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Każdorazowo, kiedy oceniający uzna, że cel operacji opisany we wniosku o pomoc jest zgodny 

(zbieżny) z celem ogólnym i/lub celem szczegółowym LSROR, wymienionym w Karcie, stawia w 

odpowiedniej kratce znak „X”. 

Aby operacja została uznana za zgodną z LSROR, oceniający musi stwierdzić przynajmniej zgodność 

(zbieżność) celów operacji z jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym opisanymi w 

Karcie. 

Stwierdzenie zgodności operacji z LSROR, oceniający potwierdza przez skreślenie wyrazów „nie 

jest”, w zdaniu: „Operacja jest / nie jest zgodna z LSROR” i złożeniem podpisu na Karcie oceny 

zgodności operacji z LSROR. 

Stwierdzenie niezgodności operacji z LSROR, oceniający stwierdza przez skreślenie wyrazu „jest”, w 

zdaniu: „Operacja jest / nie jest zgodna z LSROR” i złożeniem podpisu na Karcie oceny zgodności 

operacji z LSROR. 

 

Ogólne zasady wyboru operacji 

Organem dokonującym oceny zgodności wniosków z LSROR i wyboru operacji do finansowania jest 

Komitet LGR Puszczy Sandomierskiej. Działa w sposób demokratyczny (poprzez głosowanie) i jawny 

(podjęte decyzje i przyjęte uchwały są dostępne dla każdego, kto wykaże interes prawny, są 

zamieszczane na stronie www LGR). Komitet rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje w ich sprawie 

podczas swoich posiedzeń w oparciu o generalną zasadę zwykłej większości głosów, gdzie każdy głos 

członka Komitetu ma taka samą moc. W posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym: przedstawiciel Zarządu LGR oraz przedstawiciel Biura LGR. Przewodniczący Komitetu 

może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności ekspertów. Przed 

przystąpieniem do oceny wniosku każdy z członków komitetu zobowiązany jest wypełnić Deklarację 

bezstronności i poufności (Załącznik Nr 1 Regulaminu Komitetu) w odniesieniu do ocenianych 

wniosków. W deklaracji tej określone zostały okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do 

bezstronności członka komitetu. W przypadku zaistnienia tych okoliczności członek Komitetu zostaje 

wyłączony z procedury oceny danej operacji, może uczestniczyć w ocenie pozostałych wniosków. 

Wyłączenie członka Komitetu z oceny konkretnej operacji następuje w odniesieniu do oceny 

zgodności tej operacji z LSROR, jak również w odniesieniu do jej oceny według lokalnych kryteriów 

wyboru oraz jej wyboru do finansowania. Deklaracja bezstronności i poufności stanowi załącznik do 

Regulaminu Komitetu.  

Podczas dyskusji dotyczącej złożonych wniosków o dofinansowanie operacji Przewodniczący udziela 

głosu: 

 członkowi Komitetu („prowadzący”), któremu przydzielono wniosek do prowadzenia spraw 

związanych z oceną danego wniosku, prezentuje dany wniosek. Wybór osób „prowadzących” 

dokonuje się poprzez z losowanie wniosków i członków komitetu. Deklaracja bezstronności i 

poufności obowiązuje również w zakresie „prowadzenia” wniosku 

 dyskutantom – innym członkom Komitetu (według kolejności zgłoszeń), 

 innym uczestnikom posiedzenia (członkowie Zarządu oraz osobom zaproszonym do udziału w 

posiedzeniu).  

Po przeprowadzonej dyskusji Komitet przeprowadza głosowanie w sprawie zgodności operacji z 

celami LSROR. Po zarządzeniu głosowania członkowie Komitetu dokonują indywidualnie oceny 

zgodności operacji z LSROR poprzez wypełnienie „Karty oceny zgodności operacji z LSROR” 

(Załącznik nr 2 Regulaminu Komitetu). Po zebraniu wypełnionych „Kart oceny zgodności operacji z 

LSROR” komisja skrutacyjna dokonuje podliczenia oddanych głosów. Decyzja Komitetu w sprawie 

uznania operacji za zgodną z LSROR jest pozytywna, jeśli bezwzględna większość ważnie oddanych 

głosów (50%+1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSROR. Wnioski dotyczące 

operacji, co do których Komitet podjął negatywną decyzję w sprawie uznania ich zgodności z LSROR 

nie są dalej rozpatrywane. 
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Jeżeli operacja została uznana za zgodną z LSROR, Komitet przeprowadza ocenę tej operacji według 

kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie. Po zarządzeniu głosowania każdy członek 

Komitetu dokonuje indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny 

operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, której wzór przedstawia Załącznik nr 3 Regulaminu 

Komitetu. Ocena operacji przez członka Komitetu polega na przyznaniu punktów za poszczególne 

kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza 

„SUMA PUNKTÓW”.  

Po zebraniu wypełnionych „Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” Sekretarz 

posiedzenia ustala wynik głosowania w taki sposób, że sumuje się oceny łączne wyrażone na 

poszczególnych kartach w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę oddanych głosów. 

Liczba będąca wynikiem tego działania jest oceną Komitetu dotyczącą spełniania kryteriów wyboru 

przez daną operację. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji pod względem 

spełniania kryteriów wyboru Przewodniczący Komitetu sporządza listę ocenionych operacji, ustalając 

ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. Listę podaje się do wiadomości 

publicznej, w szczególności do wiadomości wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie 

pomocy. Po upłynięciu 7-mio dniowego terminu, w którym wnioskodawcy mogli składać odwołania 

od wyników głosowania w sprawie oceny operacji, zwołuje się posiedzenie Komitetu w celu 

rozpatrzenia odwołań i podjęcia decyzji o wyborze operacji do finansowania. Komitet wybiera do 

finansowania operacje, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach oceny operacji pod 

względem spełniania kryteriów wyboru, w kolejności odpowiadającej miejscu na liście operacji 

podlegających ocenie. Komitet dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu dostępnych środków, 

określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj 

operacji. Decyzja Komitetu o wybraniu operacji do finansowania ma formę uchwały.  

Po dokonaniu wyboru operacji przez Komitet, Przewodniczący Komitetu wspólnie z Prezesem 

Zarządu sporządzają listę operacji wybranych przez LGR do finansowania oraz listę operacji 

niewybranych do finansowania. Na liście operacji wybranych do finansowania umieszcza się operacje 

w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru 

operacji. Zarząd LGR przekazuje listy właściwej instytucji wdrażającej wraz z uchwałami w sprawie 

wyboru operacji oraz złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy w określonym przepisami terminie. 

Po dokonaniu wyboru operacji do finansowania Zarząd LGR informuje wnioskodawców o wybraniu 

albo niewybraniu operacji – wskazując przyczyny niewybrania, liczbie uzyskanych punktów w 

ramach oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście wybranych operacji. 

 

6.3. Szczegółowy opis wyboru operacji przez LGR 

Procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSROR 

Nabór wniosków o dofinansowanie operacji składanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR 

Puszczy Sandomierskiej będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. LGR Puszczy Sandomierskiej będzie dokonywać oceny zgodności 

wniosków z celami LSROR i wyboru operacji stosując opisaną niżej procedurę. 

Organ samorządu województwa podkarpackiego na wniosek LGR Puszczy Sandomierskiej podaje do 

publicznej wiadomości na co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków    

o dofinansowanie operacji na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski            

i tablicy znajdującej się w siedzibie tego urzędu albo tej jednostki informację o możliwości składania, 

za pośrednictwem LGR Puszczy Sandomierskiej, wniosków o dofinansowanie operacji. Informacja, o 

której mowa powyżej, jest zamieszczana także przez LGR na jej stronie internetowej, w prasie o 

zasięgu obejmującym obszar realizacji LSROR oraz na tablicy znajdującej się w jej siedzibie. 

Zawartość treści ogłoszenia: 

a. nazwa LGR, 

b. nazwa działania w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

realizacji LSROR, 
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c. termin składania wniosków o przyznanie pomocy (termin nie krótszy niż 30 dni i nie 

dłuższy niż 60 dni), 

d. miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy (biuro LGR: adres, godziny otwarcia), 

e. zasady ubiegania się o pomoc (informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji, w tym 

kryteria przyznawania pomocy określone w LSROR, rodzaj operacji podlegających 

dofinansowaniu, typ beneficjentów, limit dostępnych środków przeznaczonych na realizację 

operacji w ramach naboru i poziom dofinansowania), 

f. informacja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje (strony internetowe: LGR i 

urzędów gmin; osoba do kontaktu w biurze LGR i urzędach gmin), 

g. informacja, gdzie można pobrać dokumentację konkursową: biuro LGR, strony 

internetowe urzędów gmin, 

h. informacja o ważnych dokumentach konkursowych. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na: 

a. stronach internetowych: LGR, urzędów gmin, 

b. tablicach ogłoszeń:  j.w., 

c. w siedzibach członków/partnerów LGR. 

Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych składa się do organu samorządu województwa 

podkarpackiego za pośrednictwem LGR Puszczy Sandomierskiej, bezpośrednio w miejscu, 

wskazanym w ww. informacji o możliwości składania wniosków. Złożenie wniosku o dofinansowanie 

potwierdza się na jego kopii oraz na formularzu potwierdzającym wpłynięcie wniosku. Potwierdzenie 

zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGR i podpisane przez osobę 

przyjmującą wniosek. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się aktualnie obowiązujące dokumenty 

potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie.  

LGR Puszczy Sandomierskiej dokonuje wyboru operacji spośród operacji, które są:  

 zgodne z celami LSROR oraz  

 na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR oraz  

 do wysokości limitu środków przewidzianych w danym naborze.  

W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości 

składania wniosków na realizację operacji, LGR wybiera operacje do wysokości 120% określonego 

limitu. 

Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem jej zgodności z LSROR oraz spełniania 

kryteriów wyboru operacji oraz nie później niż w terminie 21 dni od zakończenia naboru wniosków 

LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów 

w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: 

a. zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny 

niezgodności; 

b. liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych 

operacji; 

c. możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w 

LSROR. 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i nie później niż w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy: 

a. wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach 

oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, 

b. niewybranych operacji – uwzględniając także wyniki oceny operacji dokonanej na skutek 

złożonych odwołań.  
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Przekazując organowi samorządu województwa podkarpackiego ww. listy LGR dołącza również 

uchwały Komitetu LGR „Puszcza Sandomierska” w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi 

wnioskami o dofinansowanie. 

Również w ww. terminie 45 dni LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

a. wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania, 

b. liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów 

wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach 

obowiązującego w danym naborze limitu środków. 

 

Sposób podejmowania decyzji - procedura głosowania: 

Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSROR oddaje się przez postawienie znaku „X” w 

kratce przy jednej z opcji zawartej w karcie oceny operacji sformułowania: „Głosuję za uznaniem/nie 

uznaniem operacji za zgodną z LSROR”. Pozostawienie pustej kratki lub wstawienie znaku „X” w 

obu kratkach opcji, uważa się za głos nieważny.  

W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z 

LSROR Przewodniczący komitetu lub osoba prowadząca posiedzenie, wzywa członka komitetu, który 

wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek komitetu 

może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać 

czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych 

poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w 

sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.  

Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSROR jest pozytywny, jeśli zwykła 

większość głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Komitetu, została oddana na 

opcję, że operacja jest zgodna z LSROR.  Kworum w obradach Komitetu jest zapewnione, gdy w 

posiedzeniu Komitetu uczestniczy co najmniej połowa członków, uprawnionych do głosowania. 

Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przyjętą uważa się uchwałę, która otrzymała zwykłą 

większość głosów. W przypadku równej liczby głosów zarządza się  powtórne glosowanie. Jeśli 

projekt uchwały nie uzyska wymaganej liczby głosów, zostaje on odrzucony lub odesłany do 

rozpatrzenia w terminie późniejszym, nie później jednak niż na kolejnym posiedzeniu Komitetu. 

Podczas debaty Przewodniczący oraz członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektu 

uchwały, pod warunkiem, iż jakakolwiek odmienna propozycja uchwały bądź jej części, zgłaszana 

przez członka Komitetu, musi uzyskać akceptację co najmniej jeszcze jednego członka Komitetu. Na 

wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Komitetu, Komitet może podjąć uchwałę o 

zmianie regulaminu Komitetu. Zmiana Regulaminu Komitetu dokonywana jest zgodnie ze Statutem 

LGR Puszczy Sandomierskiej. Procedura wyboru operacji w wersji graficznej przedstawiono w 

Załączniku Nr 4.  

6.4. Sposób odwołania się od decyzji Komitetu 

Potencjalni wnioskodawcy po zakończeniu oceny przez Komitet są powiadamiani o wynikach oceny 

złożonych operacji, a w szczególności o wyniku oceny zgodności operacji z LSROR, a także o liczbie 

punktów uzyskanych w ramach oceny operacji według kryteriów wyboru. Każdy z wnioskodawców 

ma prawo odwołać się od decyzji Komitetu. Odwołanie ma postać wniosku do Przewodniczącego 

Komitetu (za pośrednictwem Biura LGR) o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, 

według wzoru udostępnionego przez Biuro LGR (Załącznik Nr 4 Regulaminu Komitetu). 

Wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o 

wynikach oceny operacji, ma prawo złożyć pisemny wniosek o ponowne sprawdzenie zgodności 

złożonej operacji z LSROR lub ponownej oceny według kryteriów wyboru. Ponowne posiedzenie 

Komitetu odbywa się w terminie do 14 dni od upłynięcia terminu składania odwołań. W tym terminie 

wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do kart oceny wyłącznie w siedzibie Biura LGR. Wniosek o 

ponowną ocenę operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 
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a. został wniesiony po upływie terminu 7 dni kalendarzowych od otrzymania pisma informującego o wynikach 

oceny; 

b. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o 

dofinansowanie podlegał ocenie; 

c. nie zawiera pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowną ocenę  

operacji. 

Wniosek o ponowną ocenę operacji może być złożony tylko jeden raz. Wniosek ten musi zostać 

szczegółowo uzasadniony. Przed przystąpieniem do ponownej oceny członkowie Komitetu ponownie 

wypełniają Deklarację bezstronności w odniesieniu do każdej ponownie ocenianej operacji. W 

momencie ponownego rozpatrywania wniosku członkowie Komitetu odnoszą się do kryteriów 

obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie 

podane przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy Komitet w ramach ponownej oceny zgodności z 

LSROR operacji, która uprzednio została odrzucona jako niezgodna, uzna odwołanie za zasadne, 

operacja kierowana jest do oceny według kryteriów wyboru. Wniosek o dofinansowanie operacji, 

który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia 

dofinansowaniem w danym naborze, zyskuje prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować 

skreślenie z listy - operacji o mniejszej liczbie punktów. W przypadku nieuznania odwołania Komitet 

zawiadamia o tym Wnioskodawcę. Operacja uznana za zgodną z LSROR zostaje oceniona według 

kryteriów wyboru, otrzymuje wynikającą z oceny liczbę punktów. Komitet w ramach oceny operacji 

według kryteriów wyboru uzna odwołanie za zasadne, jeśli operacja zostanie oceniona pozytywnie, w 

przeciwnym  przypadku komitet uzna  wniosek za niezasadny. Wnioskodawca jest informowany o 

uznaniu odwołania i przyznaniu nowej liczby punktów lub o odrzuceniu odwołania. Decyzja Komitetu 

jest decyzją ostateczną nie podlegającą ponownemu odwołaniu. Po zakończeniu ponownej oceny 

wniosków w ramach procedury odwoławczej sporządzana jest Lista rozpatrzonych odwołań wraz z 

wynikami odwołań. Aktualizowana i publikowana ponownie jest Lista operacji uznanych za zgodne z 

LSROR wraz z odpowiadającą każdej operacji liczbą punktów uzyskanych w ramach oceny według 

kryteriów wyboru oraz Lista operacji uznanych za niezgodne z LSROR. Publikowana jest również 

Lista rozpatrzonych odwołań wraz z wynikami odwołań. Komitet za pośrednictwem Biura LGR w 

terminie do 7 dni przygotowuje do wnioskodawców pisma z informacją o wyniku oceny wniesionego 

odwołania jaki został podjęty na posiedzeniu Komitetu.  Procedura odwoławcza w wersji graficznej 

przedstawia Załącznik Nr 5.  

6.5. Tryb i sposób wyłączenia członka komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru 

operacji 

W razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność członka komitetu w procesie oceny 

wprowadza się niniejszą procedurę. Niniejsza procedura ma także za zadanie zapobieganie sytuacjom, 

w których członkowie Komitetu ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w 

pewnych formalnych lub nieformalnych zależnościach, uzasadniających wątpliwość co do 

bezstronności w procesie oceny i wyboru. Członkowie Komitetu każdorazowo przed oceną operacji 

będą proszeni o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności (Załącznik Nr 1 Regulaminu 

Komitetu). W deklaracji bezstronności i poufności zawarte jest również oświadczenie członka 

Komitetu o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i treści dokumentów 

dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. Zapis o wyłączaniu członka Komitetu od głosowania 

znajduje się w Regulaminie Komitetu. Procedura ta jest elementem Regulaminu Komitetu. Poniżej 

zaprezentowano jego stosowne fragmenty: 

 Członek Komitetu jest wyłączony z mocy Statutu w pracach Komitetu: 

a. w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik 

sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; 

b. w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do 

czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 

c. w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
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d. w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem osoby mającej interes w rozstrzygnięciu 

Komitetu; 

e. w sprawach korporacyjnej osoby prawnej, której członkiem jest członek Komitetu; 

f. w sprawach osób związanych z członkiem Komitetu stosunkiem umowy o pracę lub inną podobna relacją, 

g. w sprawach zaistnienia uprawdopodobnionych okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do 

bezstronności członka Komitetu. 

 

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki 

lub kurateli. Niezależnie od przyczyn wymienionych powyżej, wyłącza się członka Komitetu na 

jego żądanie lub na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli między członkiem Komitetu, a osobą 

zainteresowaną lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać 

wątpliwości co do bezstronności członka Komitetu. 

 

Wniosek o wyłączenie członka Komitetu w takim wypadku może zgłosić osoba zainteresowana 

bezstronnością prac Komitetu, zgłaszając pisemnie przedmiotowy wniosek Zarządowi, w którym 

uzasadnia przyczyny ewentualnego wyłączenia. O wyłączeniu członka Komitetu orzeka Komisja 

Rewizyjna, działając w pełnym składzie,  po wysłuchaniu członka Komitetu, którego to dotyczy. 

Informacja dotyczącą wyników postępowania przekazywana jest Przewodniczącemu Komitetu LGR, 

który, zgodnie z art. 17 pkt 6 Regulaminu Komitetu dokonuje wyłączenia członka Komitetu z wyboru 

operacji w sytuacji uzasadnienia co do jego bezstronności.  
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Rozdział VII Kryteria oceny operacji LSROR Puszczy Sandomierskiej 

7.1. Kryteria formalne 

Wnioski poddawane są kolejnym procedurom oceny. Pierwsza z nich – ocena formalna ma na celu 

wyeliminowanie tych wniosków, które nie spełniają tzw. Wymogów formalnych, czyli kryteriów 

„brzegowych” dotyczących poprawności formalnej na etapie ubiegania się o dofinansowanie, 

uprawnień wnioskodawcy itp. Ocenę formalną przeprowadza się na Karcie oceny formalnej. 

Oceniający ma udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie” na 5 pytań. Tylko wszystkie pozytywne 

odpowiedzi na te pytania są warunkiem przejścia wniosku do oceny merytorycznej.  

Kryteria oceny formalnej wniosku na etapie składania wniosku 

L.p. KRYTERIUM Tak Nie 

1 Czy wniosek złożono w terminie określonym w „Zaproszeniu do składania …”   

2 Czy wniosek umożliwia identyfikację wnioskodawcy   

3 Czy wniosek dotyczy przedmiotu konkursu   

4 Czy wniosek złożony jest przez uprawniony podmiot   

5 Czy wniosek podpisany jest przez osoby prawnie upoważnione do 

reprezentowania wnioskodawcy 

  

Wzór karty oceny zgodności formalnej zawiera Załącznik Nr 6 

 

7.2. Kryteria oceny zgodności operacji z celami LSROR. 

Procedura oceny zgodności operacji z LSROR polega na dokonaniu przez członków Komitetu, oceny 

zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi i szczegółowymi  zapisanymi w LSROR. 

Ocena zgodności z LSROR jest dokonywana indywidualnie przez członków Komitetu poprzez 

wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. 

Procedura głosowania 

Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSROR oddaje się przez postawienie znaku „X” w 

kratce przy jednej z opcji zawartej w karcie oceny operacji sformułowania: „Głosuję za uznaniem/nie 

uznaniem operacji za zgodną z LSROR”. Pozostawienie pustej kratki lub wstawienie znaku „X” w 

obu kratkach opcji, uważa się za głos nieważny.  

W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z 

LSROR Przewodniczący Komitetu lub osoba prowadząca posiedzenie,  wzywa członka Komitetu, 

który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek 

Komitetu może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, 

oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach  wypełnionych podczas głosowania, stawiając 

przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera 

błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 

Wynik głosowania w sprawie uznania  operacji za zgodną z LSROR jest pozytywny, jeśli zwykła 

większość głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu, została oddana na 

opcję, że operacja jest zgodna z LSROR. Wzór karty oceny zgodności z celami LSROR zawiera 

Załącznik Nr 7 . 

 

7.3. Lokalne kryteria wyboru 

Lokalne kryteria wyboru wyznaczane są przez LGR i mają gwarantować taki wybór projektów, który 

przyczynia się do realizacji założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego celów. 

Mają również gwarantować, że dofinansowanie otrzymują te operacje, które są zgodne z przyjętymi 
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kierunkami rozwoju obszaru, wynikającymi m.in. z analizy obszaru, analizy SWOT oraz oceny form i 

metod przyczyniających się do zagwarantowania wdrażania operacji, które będą maksymalizować 

skuteczność (skuteczność definiowana jako najpełniejsza odpowiedź na potrzeby społeczne) i 

efektywność (osiąganie celów operacji po jak najmniejszym koszcie ekonomicznym) operacji. 

Zaproponowane kryteria lokalne są szczególnie adekwatne do przeprowadzonej analizy SWOT i 

wniosków z niej wynikających. Tak określone kryteria mają za zadanie wspierać rozwój silnych stron 

obszaru, ale również niwelować słabe. Projekty spełniające kryteria lokalne będą wykorzystywały 

szanse obszaru i jednocześnie zapobiegały zagrożeniom. 

Zaproponowane w niniejszym dokumencie lokalne kryteria wyboru operacji stanowią próbę 

odzwierciedlenia przyjętej przez LGR polityki rozwoju, zmierzającej do jak najpełniejszego 

osiągnięcia celów LSROR. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Komitet 

LGR musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych 

kryteriów wyboru przewidzianych dla zakresu operacji. 

Kryteria lokalne wraz z uzasadnieniem (adekwatnością) w aspekcie wdrażania LSROR Puszczy Sandomierskiej 

KRYTERIUM PUNKTY 

Ocena efektywności operacji 0-20 

Uzasadnienie: Kryterium to pozwala wyłonić operacje, o trwałym charakterze, której działania i 

efekty będą realizowane w przyszłości. Preferuje się operacje, które przyczynią się do pobudzenia 

aktywności środowisk lokalnych, również takie, które obejmują podmioty z różnych sektorów w 

oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Oceniany będzie walor operacji jako wzorca dla innych 

podmiotów z punktu widzenia osiągnięcia celów LSROR (mierzony liczbą wskaźników rezultatu i 

oddziaływania operacji). Oceniane będą związki operacji z innymi działaniami, co przekłada się na 

znaczenie realizacji tej operacji także dla innych podmiotów i ewentualny efekt synergii 

powiązanych działań. 

 

Ocena wpływu operacji na osiąganie celów LSROR  0-20 

Uzasadnienie: Preferowane będą działania, które będą spójne z celami LSROR. Brane będą również 

pod uwagę wskaźniki oceny operacji, które bazują na wskaźnikach oceny wpływu LSROR na 

rozwój obszaru.  Większą ilość punktów otrzymają operacje, które w sposób bezpośredni będą 

odnosić się do zdiagnozowanych i zapisanych w LSROR zasobach i/lub analizie SWOT obszaru 

objętego LSROR jak również zdiagnozowanych problemów. Dodatkowo punktowane w ramach 

tego kryterium będą operacje, które były zgłaszane na etapie konsultacji projektów zapisanych w 

LSROR.  

 

Znaczenie operacji dla rozwoju sektora rybackiego lub ograniczania zaniku tego sektora na 

obszarze objętym LSROR 
0-20 

Uzasadnienie: W ramach powyższego kryterium preferuje się operacje, które są realizowane jest na 

terenie bezpośrednio związanym z sektorem rybackim jak również są powiązane lub wykorzystują 

potencjał sektora rybackiego, w tym zasoby, tradycje, doświadczenia. Niezwykle istotnymi są 

operacje, które przyczynia się bezpośrednio do utworzenia lub utrzymania miejsc pracy w sektorze 

rybackim. Jedną z negatywnych cech obszaru, co zostało uwzględnione w analizie SWOT jest 

bezrobocie. Zwiększenie liczby pracujących, zwłaszcza w branżach związanych z celami LSROR 

przyczyni się do zmiany tego stanu. 

 

Adekwatność budżetu do zaplanowanej operacji 0 - 10 

Uzasadnienie: Preferuje projekty, w których koszty ogólne i koszty zarządzania operacją wynoszą 

poniżej 10% kwoty dotacji jak również kwota wnioskowanej pomocy jest poniżej średniej dla 

naboru. Ważnym czynnikiem preferencyjnym jest zaangażowanie środków własnych (w % do 

wartości operacji) powyżej średniej (lub minimalnej) dla naboru. Wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do zwiększenia liczby podmiotów, które skorzystają z pomocy – w myśl założenia, że 

zostanie zrealizowanych więcej operacji za mniejsze kwoty. 

 

Obszar  oddziaływania operacji - z efektów operacji mogą skorzystać mieszkańcy 1-10 

Uzasadnienie: Preferuje projekty, składane lub realizowane w większej liczbie miejscowości, w 

szczególności obejmujące swoim zasięgiem cały obszar oddziaływania LSROR  
 

Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem innych podmiotów / partnerów  1-10 
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Uzasadnienie: Preferuje projekty, składane lub realizowane z udziałem podmiotów/organizacji 

działających w ramach partnerstwa, w tym  sformalizowanego m.in. z członkami LGR. 
 

Realizacja operacji odwołuje się do innowacyjnych metod zawartych w LSROR 1-5 

Uzasadnienie: Preferuje się operacje, które wprost odnoszą się do takich „kryteriów 

innowacyjności”, które są odpowiedzią na wnioski z przeprowadzonych analiz, w tym zwłaszcza 

analizy SWOT. W ten sposób wskazuje się przyszłym wnioskodawcom i realizatorom na 

konieczność uwzględniania takich metod wdrażania operacji z uwzględnieniem „kryterium 

innowacyjności” zawartych w Rozdziale 4.5., które uprawdopodabniają efektywne wdrażanie 

operacji oraz zapobiegają ryzykom i zagrożeniom określonym w Rozdziale XIII. 

 

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów 1-5 

Uzasadnienie: Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, 

zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów. 

Oceniane będzie czy wnioskodawca posiada istotne udokumentowane zasoby materialne (obiekty, 

wyposażenie, narzędzia itp.) i ludzkie (pracownicy z określonymi kwalifikacjami lub możliwość ich 

zatrudnienia) dla realizacji operacji, udokumentowane odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje 

(dotyczące dziedziny będącej przedmiotem przedsięwzięcia). 

 

SUMA 100 

 

Karta oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru przedstawiona są w Załączniku Nr 8. 
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Rozdział VIII Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR 

 
Proces przygotowania i konsultowania LSROR miał charakter uspołeczniony, tj. zapewniający szeroki 

i aktywny udział przedstawicieli lokalnej społeczności. W pracy nad strategią, na różnych jej etapach, 

brali udział przedstawiciele samorządowej administracji publicznej, przedstawiciele organizacji 

społecznych oraz liczna grupa przedstawicieli środowisk rybackich (100% kluczowych dla regionu 

podmiotów sektora rybackiego). Zaproszeni do współpracy przy opracowywaniu strategii eksperci 

pełnili jedynie rolę partnerów i moderatorów wybranych działań, czuwając niejako nad prawidłowym 

wypełnieniem wymogów stawianych lokalnym grupom rybackim, mającym zamiar ubiegać się o 

środki finansowe w ramach PO RYBY 2007-2013. Spotkania i warsztaty planowania strategicznego w 

większości odbywały się na terenie gminy Nowa Dęba. Wynikało to zarówno z możliwości 

technicznych dla przeprowadzenia tego typu spotkań (baza lokalowa, sprzęt, catering) jak i z 

dogodności spotkań – Nowa Dęba znajduje się centralnie względem innych gmin należących do 

obszaru „LGR Puszczy Sandomierskiej”, stąd dojazd na spotkania był możliwie najbardziej 

dogodnych dla wszystkich zainteresowanych powołaniem LGR. 

 

Szczegółowe informacje o trybie tworzenia LGR oraz opracowywaniu LSROR zawiera Rozdział I 

Charakterystyka stowarzyszenia odpowiedzialnego za realizację LSROR Puszczy Sandomierskiej. 

 

Kluczowe spotkania i wydarzenia  związane z budową LGR i LSROR Puszczy Sandomierskiej 

L.p. Termin Zakres spotkania 
Liczba 

osób 

Podmioty uczestniczące w 

spotkaniu 

1.  10.06.2009 Spotkanie inicjatywne zorganizowane  przez 
Burmistrza MiG Nowa Dęba 

14 

JST (Bojanów, Nowa Dęba, 

Grębów, Dzikowiec, 

Kolbuszowa), Urząd 

Marszałkowski, podmioty 

sektora rybackiego (4),  

Stowarzyszenie Lasowiaka 
Grupa Działania 

2.  17.06.2009 Spotkanie grupy inicjatywnej ds. LGR 
9 

Przedstawiciele JST oraz 

podmiotów sektora rybackiego 

3.  25.09.2009 Spotkanie zespołu gminnych koordynatorów ds. LGR 6 Przedstawiciele JST 

4.  03.11.2009 Spotkanie grupy inicjatywnej ds. LGR 

12 
Przedstawiciele JST, podmioty 

sektora rybackiego, moderator 
ds. LSROR 

5.  24.06.2009 – 

06.11.2009 

Akcja informacyjna zachęcająca samorządy do 

formalnego włączenia się w proces budowy LGR,  

 

Ok. 180 

Radni, sołtysi, pracownicy 

samorządowi, inni uczestnicy 
sesji rad gmin 

6.  Listopad 2009  Rozpoczęcie procesu zbierania danych  statystycznych 
o obszarze LGR 

 

 

Zespół gminnych 

koordynatorów ds. LGR oraz 
moderator  ds. LSROR 

7.  Listopad 2009 Rozpoczęcie kwestionariuszowych badań sektora 

rybackiego obejmującego wszystkie kluczowe jednostki 
i podmioty  

Rozpoczęcie kwestionariuszowych badań oceny 

rozwoju sektora rybackiego  wśród  przedstawicieli JST 
(7 gmin) 

16 

9 podmiotów sektora rybackiego 

oraz 7 przedstawicieli JST 
(wójtowie / burmistrzowie) 

Konsultanci ds. badań 

8.  Listopad 2009 Podjęcie uchwał przez Rady Gmin w sprawie 
przystąpienia gmin do LGR ok. 200 

Radni, wójtowie i 

burmistrzowie, uczestnicy sesji 
rad gmin 

9.  23.11.2009 Spotkanie grupy inicjatywnej ds. LGR 

5 

Przedstawiciele JST, podmioty 

sektora rybackiego, eksperci ds. 
LSROR 
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10.  07.12.2009 I Walne Zebranie Członków LGR, w tym: 

 podjęcie uchwał skutkujących powołaniem 

stowarzyszenia, 

 wybór organów statutowych stowarzyszenia  

oraz 

 prezentacja założeń dotyczących PO „Ryby”, 

 prezentacja  założeń prac nad opracowaniem 
LSROR , 

 prezentacja wstępnych wniosków z badań i analiz 

70 

Członkowie – inicjatorzy 

powstania LGR, przedstawiciele 

zespołu gminnych  

koordynatorów ds. LGR, 
moderator ds. LSROR. 

11.  Grudzień Warsztaty planowania strategicznego: prezentacja 

analiz i raportów, opracowanie analizy SWOT, 

określenie propozycji działań (praca w 2 zespołach: 
zespół ds. celu nr 1 i 4 oraz zespół ds. celu nr 2 i 3) 

15 

Członkowie LGR, 

przedstawiciele zespołu 

gminnych  koordynatorów ds. 

LGR, moderator ds. LSROR, 
konsultanci ds.  badań 

12.  Grudzień 2009 Rozpoczęcie prac nad opracowaniem procedur i 
dokumentacji wdrażania LSROR 7 

Zarząd LGR oraz moderator ds. 

LSROR i Dyrektor Biura 

Lasowiackiej Grupy Działania 

13.  Styczeń 2010 Indywidualne konsultacje dotyczące propozycji 

projektów wśród członków LGR. Zestawienie 

zgłoszonych propozycji przedstawia Załącznik Nr 9. 
12 

Wnioski zgłoszone ze strony 

sektora rybackiego (5) oraz JST 
(7) 

14.  09.02.2010 Warsztaty planowania operacyjnego: prezentacja 

podjętych działań, określenie celów szczegółowych, 

zdefiniowanie typów operacji, wypracowanie i 

zatwierdzenie wizji / misji dla obszaru LGR 

14 

Członkowie LGR, 

przedstawiciele zespołu 

gminnych  koordynatorów ds. 

LGR, moderator ds. LSROR, 
konsultanci ds. badań 

15.  11.02.2010 Spotkanie gminnego zespołu ds. LGR, moderatora ds., 

LSROR i Prezesa LGR – analiza zrealizowanych 

działań oraz określenie harmonogramu pracy i zakresu 

zadań do wykonania w okresie do II Walnego Zebrania 
Członków LGR  

7 

JST, Prezes Zarządu LGR, 

Dyrektor Biura LGD, moderator 
ds. LSROR  

16.  13.02.2010 Zebranie Zarządu LGR: prezentacja dokumentu 

strategii Zarządowi LGR, w tym szczególnie: cele 

ogólne i operacyjne, typy operacji, budżet, kryteria 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru, procedury i 
regulaminy dotyczące wyboru operacji 

6 

Zarząd LGR oraz moderator ds. 
LSROR 

17.  22.02.2010 II Walne Zebranie Członków LGR, w tym: prezentacja 

dokumentu strategii, prezentacja procedur i 

regulaminów związanych z funkcjonowaniem LGR i 

wdrażaniem LSROR, zatwierdzenie w drodze uchwały 

kluczowych dokumentów i procedur związanych z 

możliwością wdrażania LSROR Puszczy 
Sandomierskiej 

50 

Członkowie LGR, 

przedstawiciele zespołu 

gminnych  koordynatorów ds. 

LGR, moderator ds. LSROR, 
konsultanci ds. badań 

18.  29.03.2010 III Walne Zebranie Członków LGR dotyczące 

omówienia podjętych i zrealizowanych działań przez 

zarząd LGR oraz wprowadzenie zmian do dokumentu 

strategii wynikających z aktualizacji Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatwierdzenie w drodze 
uchwały LSROR Puszczy Sandomierskiej 

39 

Członkowie LGR, 

przedstawiciele zespołu 

gminnych  koordynatorów ds. 
LGR, moderator ds. LSROR  

19.  20.01.2011 IV Walne Zebranie Członków LGR dotyczące 

omówienia podjętych i zrealizowanych działań przez 

zarząd LGR oraz wprowadzenie zmian do dokumentu 

strategii wynikających z aktualizacji Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatwierdzenie w drodze 
uchwały LSROR Puszczy Sandomierskiej 

37 

Członkowie LGR, 

przedstawiciele zespołu 

gminnych  koordynatorów ds. 

LGR, moderator ds. LSROR 
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Rozdział IX Harmonogram oraz opis procesu wdrażania LSROR 

 

Planowany proces wdrażania LSROR Puszczy Sandomierskiej obejmuje realizację konkursów na 

wybór operacji, które zostaną ogłoszone w terminach podanych w poniższej tabeli. 

 

Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR 

Lp. 
Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa, w tym: 

2011 2012 2013 2014 

kwartały kwartały kwartały kwartał 

I II III IV I II III IV I II III IV I 

1 
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 
- - - - X - - - X - - - - 

2 

Restrukturyzacja i reorientacja działalności 
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia 

osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem 

- - - X - - - - - - - - X 

3 
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
- - - X - - - - - - - - X 

4 

Ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
oraz przywracanie potencjału produkcyjnego 

sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia 

w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej 

- - - - X - - - - - - - - 

 

Dla upowszechnienia informacji dotyczących procesu wdrażania LSROR zapewniającego, by 

mieszkańcy i instytucje z terenu obszaru objętego LSROR mieli możliwość bieżącej informacji o 

podejmowanych  działaniach przez LGR, w tym o możliwościach finansowania określonych operacji, 

których mogą być beneficjentami jak i w celu aktywizacji społeczności lokalnej i zachęcenia 

mieszkańców obszaru do ubiegania się o dofinansowanie operacji zostaną podjęte następujące 

działania: 

1) upowszechnianie informacji o realizacji strategii, konkursów, szkoleń, etc: 

a) na stronie www stowarzyszenia LGR Puszcza Sandomierska  oraz na stronach www 

członków LGR,  

b) na plakatach oraz ulotkach, rozmieszczanych i dostępnych w instytucjach publicznych – 

członków LGR (np. gminy, PZW), 

c) poprzez lokalne media (prasa, radio),  

d) poprzez newslettery, których adresatem będą osoby czy instytucje wyrażające wole 

otrzymywania informacji poprzez Internet, 

e) informacje przekazywane na sesjach rad gmin – członków LGR. 

2) upowszechnianie informacji o zasadach i trybie przyznawania pomocy finansowej oraz o 

możliwości i terminach składania do stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy 

poprzez: 

a) aktywną działalność doradczą prowadzoną w punktach informacyjnych w poszczególnych 

gminach zlokalizowanych na obszarze rybackim organizowanych w okresie naboru 

wniosków,  
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b) transfer informacji do potencjalnych beneficjentów w czasie warsztatów i szkoleń 

informacyjnych przygotowujących do aplikowania o wsparcie, 

c) bezpośrednie doradztwo dla ubiegających się o wsparcie udzielane w biurze LGR. 

 

Oprócz powyższych działań podjęte zostaną następujące dodatkowe kroki skierowane bezpośrednio 

do osób prowadzących działalność rybacką lub „okołorybacką”: 

 przesłanie newsletterów informujących o działaniach podejmowanych w zakresie realizacji 

strategii do osób prowadzących działalność rybacką, znajdujących się w bazie stowarzyszenia, 

 bezpośredni kontakt z potencjalnymi beneficjentami z branży rybackiej – informacja 

telefoniczna, 

 organizacja specjalistycznych spotkań, szkoleń, warsztatów branżowych o charakterze 

informacyjnym, przygotowujących do aplikowania o wsparcie, skierowane do przedstawicieli 

sektora rybackiego, 

 

Proces wdrażania strategii będzie się odbywał z zachowaniem następujących zasad: 

 Jawności postępowania – zapewnienie publicznego dostępu do informacji o działaniach 

stowarzyszenia poprzez bieżące informacje na stronie www stowarzyszenia, w tym okresowo 

będą zamieszczane informacje o postępach wdrażania strategii - raporty stowarzyszenia 

pokazujące co najmniej liczbę zawartych umów oraz wartość wykorzystanych środków, w 

podziale na poszczególne rodzaje operacji, dokonywane zmiany w dokumencie Strategii, 

informacje o podejmowanych uchwałach LGR, 

 Równości dostępu do informacji – zastosowanie różnorodnych kanałów informowania 

społeczności lokalnej o realizowanych działaniach, tak, aby zapewnić szeroki i równy dostęp 

do przekazywanych informacji, np. w przypadku braku możliwości otrzymywania informacji 

poprzez Internet członek LGR lub osoba zainteresowana bęzdie miała dostęp do informacji 

poprzez możliwość zapoznania się z dokumentami w biurze LGR, 

 Zaangażowania w realizowane działania przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 

społecznego i biznesowego co umożliwi uwzględnianie w bieżących działaniach 

uwarunkować instytucji z poszczególnych sektorów, 

 Uwzględnianie poziomu dofinansowania operacji na poziomie 85%, 60%, 60%, 100% 

odpowiednio do rodzajów operacji oraz gwarantujący podział środków alokacji dla 

poszczególnych sektorów w wysokości max. 35% sektor publiczny i min. 50% sektor 

społeczny i gospodarczy. 

 

Rozdział X Ocena realizacji LSROR i funkcjonowania LGR 

10.1. Zasady i sposób monitorowania stopnia realizacji  i ewaluacji LSROR  

Bieżące wdrażanie LSROR oraz monitoring i ewaluacja LGR jak i LSROR odbywać się będzie w 

oparciu o 3 podstawowe dokumenty: 

1. Roczny Plan Wdrażania LSROR (RPW); 

2. Roczny Raport z Realizacji LSROR (RRR); 

3. Raport z Funkcjonowania LGR (RF). 

 

Zarząd LGR przygotuje również dla każdego roku realizacji Strategii Roczny Plan Wdrażania 

(RPW), który będzie obejmował planowane na dany rok działania (terminy konkursów, plan szkoleń i 

spotkań informacyjnych, planowane sesje aktualizacji dokumentu Strategii, etc) – zgodnie z § 7 pkt 2 

Regulaminu Zarządu. Zarząd odpowiadać będzie również za przygotowanie Rocznego Raportu z 

Realizacji LSROR (RRR) – zgodnie § 7 pkt 20 Regulaminu Zarządu. 
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Komisja Rewizyjna nadzorować będzie proces analizy i oceny dokumentu Rocznego Raportu z 

Realizacji LSROR (RRR) przygotowanego przez Zarząd oraz odpowiadać będzie za proces 

przygotowania Raportu z Funkcjonowania LGR. Oba dokumenty będą przedmiotem dyskusji na 

walnym zebraniu członków LGR., zgodnie z kompetencjami Komisji Rewizyjnej zawartymi w § 7 

Regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

 

Proces i kryteria ewaluacji oraz oceny realizacji LSROR ujęte w Rocznym Raporcie z Realizacji 

LSROR obejmować będzie: 

Elementy oceniane Kryteria oceny Metoda weryfikacji 

Zgodność podjętych działań i 

operacji z zapisami LSROR, 

 

Jak zgłaszane wnioski o 

dofinansowanie „wpisują” się w 

zakładane cele i metody wdrażania 

LSROR 

Analiza wniosków 

Jak podjęte działania przyczyniają 

się do osiągnięcia celów LSROR 

Aktywność lokalnych podmiotów 

– wnioskodawców danymi typami 

przedsięwzięć 

Analiza dofinansowanych operacji 

Zgodność podejmowanych działań 

z harmonogramem LSROR 

Ocena wdrażania LSROR w 

aspekcie  

Analiza planowanych do 

zrealizowania działań z terminami 

działań zrealizowanych 

Na ile  realizacja działań przebiega 

zgodnie z budżetem 

Ocena aktywności beneficjentów w 

poszczególnych typach operacji 

Raporty z oceny operacji 

Analiza przeznaczanych środków 

na wdrażanie operacji przez sektor 

publiczny i sektor społeczny i 

gospodarczy,  

Udział poszczególnych sektorów 

we wdrażaniu LSROR (max. 35% 

sektor publiczny i min. 50% sektor 

społeczny i gospodarczy) 

Analiza podpisanych umów z 

beneficjentami 

Efektywność działań 

promocyjnych i informacyjnych 

Liczba złożonych wniosków w 

porównaniu do przyznanych 

dotacji 

Porównanie liczby wniosków 

złożonych do wyboru operacji w 

stosunku do możliwej alokacji 

środków 

Efektywność działań 

szkoleniowych i doradczych  

Jakość wniosków zgłoszonych do 

dofinansowania  przez 

uprawnionych beneficjentów 

Liczba uwag i niezbędnych 

poprawek jakie wymagają wnioski 

na etapie oceny przez UM. 

Ocena jakości partnerstwa  Aktywność, wymiana 

doświadczeń, umowy o współpracy 

między członkami LGR 

Badania ankietowe wśród 

członków LGR 

Występujące ryzyka, problemy, 

niezgodności na etapie wdrażania 

LSROR a wskazanymi w 

dokumencie potencjalnymi 

zagrożeniami, ryzykami  

Liczba i rodzaj zgłaszanych uwag Ewidencja prowadzona przez biuro 

LGR 

Ocena zmian zewnętrznych 

mających ewentualny wpływ na 

zakres LSROR 

Liczba i rodzaj zgłaszanych uwag Ewidencja prowadzona przez biuro 

LGR 

Wnioski z analiz będą zamieszczane w/w omówionym Rocznym Raporcie z Realizacji – „RRR”. 

Raport z Realizacji zostanie zaprezentowany i omówiony na posiedzeniu Zarządu, organizowanym w 

pierwszym kwartale roku kalendarzowego, następującego po okresie sprawozdawczym jak i w czasie 

Walnego Zebrania Członków LGR. Dzięki temu działaniu możliwe będzie systematyczne 

monitorowanie występujących problemów i rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów. Na 

podstawie corocznej analizy działań LGR będą dokonywane ewentualne modyfikacje i zmiany w 

LSROR. Po zatwierdzeniu Raportu Rocznego będzie podlegał upowszechnianiu poprzez:  
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1. zamieszczenie na stronie www stowarzyszenia LGR Puszcza Sandomierska  oraz na stronach 

www członków LGR,  

2. przekazanie za pośrednictwem newslettera, których adresatem będą osoby czy instytucje 

wyrażające wole otrzymywania informacji poprzez Internet, 

3. w biuletynie (wkładka do lokalnej prasy). 

 

10.2. Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR 

 

Działalność LGR będzie w sposób ciągły i na bieżąco monitorowana poprzez kontrolę zgodności 

poszczególnych działań z założeniami zawartymi w strategii jak i dokumentach i regulaminach 

wewnętrznych (statuty, uchwały, etc).  

 

Podstawowymi kryteriami oceny pracy LGR będzie: 

Elementy oceniane Kryteria oceny Metoda weryfikacji 

Analiza podejmowanych działań 

przez LGR (efekty, problemy, 

wnioski) 

- skuteczność i 

powtarzalność interwencji i 

wdrażanych zmian 

- Anonimowa ankieta na 

reprezentatywnej próbie 

potencjalnych beneficjentów 

Funkcjonowanie organów LGR  - współpraca,  

- aktywność członków, 

- zapewnienie warunków do 

pracy, etc) 

- Anonimowa ankieta na 

reprezentatywnej próbie 

potencjalnych beneficjentów, 

- Audyt wewnętrzny 

według wytycznych dla PO RYBY 

2007–2013. 

Coroczny przegląd procedur LGR - liczba zgłaszanych uwag 

do procedur 

- Protokoły z obrad 

organów LGR 

Funkcjonowanie biura LGR  - liczba spotkań dla 

beneficjentów,  

- ilość szkoleń w których 

uczestniczy personel,  

- liczba zorganizowanych 

posiedzeń  Zarządu,  

- jakość obsługi 

interesantów, etc 

- Porównanie kosztów 

funkcjonowania biura z 

planowanymi, 

- Anonimowa ankieta na 

reprezentatywnej próbie 

potencjalnych beneficjentów, 

- ocena roczna dokonywana 

przez Zarząd LGR 

Analiza budżetu  - poprawność dokumentacji 

finansowej,  

- płynność finansowa, 

- wpływy ze składek, 

zaległości, etc 

- kontrola Komisji 

Rewizyjnej związana z procedurą 

udzielania absolutorium dla 

Zarządu LGR 

 

W ramach działań monitoringowych prowadzone będą także: 

a. Badania, statystyki, analizy dot. wdrażanej strategii (3 kompleksowe badania w ciągu dwu 

– letnich okresów czasowych – zlecane zewnętrznym ekspertom i konsultantom. Oznacza to 

dokonanie w latach 2010 – 2015 trzech ewaluacji (po drugim, czwartym i szóstym roku 

działania); 

b. Raporty okresowe (kwartalne i roczne) przedkładane Zarządowi i dla uczestników 

Walnego Zebrania Członków LGR – wykonywane w ramach zakresu obowiązków 

pracowników biura; 

c. Spotkania grupy zarządzającej LGR, organizowane przynajmniej raz na kwartał dotyczące 

bieżącym działaniom (ocena, - analiza – rekomendacje); 
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d. Badania, analizy, raporty opracowywane w sytuacjach problemowych i wymagających 

podjęcia działań interwencyjnych, np. w sytuacji niskiej aktywności we wdrażaniu niektórych 

planowanych operacji, małej skuteczności w osiąganiu zaplanowanych efektów operacji lub w 

innych sytuacjach wskazanych przez organy statutowe LGR – wykonywane samodzielnie lub 

zlecane podmiotom zewnętrznym w zależności od specyfiki i sytuacji. 

 

Działania monitoringowe realizowane będą w ramach wewnętrznych procedur, głównie przez: Zarząd 

LGR, Biuro LGR i Komisję Rewizyjną, która jednocześnie odpowiadać będzie za przebieg i proces 

dokonywanej, rocznej oceny funkcjonowania LGR. Wnioski z analiz, prezentowane w raportach 

służyć będą do wprowadzania zmian w procedurach funkcjonowania LGR, zaś w zakresie dotyczącym 

LSROR, również do konstruowania Rocznego Planu Wdrażania LSROR – „RPW”. 

 

Wyniki z monitoringu i ewaluacji funkcjonowania LGR zamieszczane będą w Raporcie z 

Funkcjonowania – „RF” i podawane będą do publicznej oceny w czasie dorocznego Walnego 

Zebrania Członków LGR Puszczy Sandomierskiej. Wnioski z ewaluacji posłużą do dyskusji 

dotyczącej podnoszenia skuteczności pracy LGR jak i do udzielenia absolutorium dla zarządu LGR.  

Raport z Funkcjonowania upowszechniany będzie analogicznie jak w/w Raporty z oceny 

LSROR. 



 

Rozdział XI Spójność operacji LSROR z innymi dokumentami strategicznymi instytucji krajowych, 

regionalnych i lokalnych 

Poniżej przeprowadzono analizę zgodności LSROR z innymi dokumentami strategicznymi funkcjonującymi na tym obszarze, która pozwoli zidentyfikować 

programy i działania komplementarne w stosunku do tych, które są zaplanowane w LSROR i które LGR będzie mogła realizować jako beneficjent w ramach 

programów innych niż Program Operacyjny Ryby 2007 – 2013. 

 

Powiązanie LSROR z dokumentami planistycznymi obejmującymi obszar działania LGR 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 
CELE STRATEGICZNE 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 

2015 
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i rodzin 

      

2.  
Koncepcja Polityki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

Tworzenie estetycznej i uporządkowanej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu 

przestrzennego, respektującej zróżnicowane kulturowo i historycznie tradycje 

architektoniczne oraz w możliwie jak największym stopniu zachowującą walory 
naturalnego krajobrazu przyrodniczego 

      

3.  
Narodowa Strategia Spójności 2007-

2013 

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz 

kraju. 

      

4.  PO Infrastruktura i Środowisko 
Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się 
przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

      

5.  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,        

Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,       

Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności 

gospodarczej 
      

5a 
Lokalna Strategia Rozwoju 

„SANŁĘG” 

I. CEL OGÓLNY POPRAWA JAKOSCI ŻYCIA MIESZKANCÓW       

II. CEL OGÓLNY ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ODNOWA OBSZARU LGD 
      

III. CEL OGÓLNY AKTYWIZACJA SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ       

5b 
Lokalna Strategia Rozwoju 

„Siedlisko” 

CEL I OGÓLNY: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA PRZY 

JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU WALORÓW KULTUROWYCH, 

PRZYRODNICZYCH I HISTORYCZNYCH REGIONU.  

      

CEL OGÓLNY: II PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEJ NA TERENIE LGD  
      

5c Lasowiacka Strategia Rozwoju 
1. Rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego 
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2. Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi.       

3. Tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy w oparciu o lokalne tradycje i 

zasoby. 
      

4. Tworzenie warunków dla rozwoju mikroprzedsięborstw ukierunkowanych na 

wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych LGD 
      

5. Rozwój kultury, w tym lasowiackiej       

6. Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii       

7. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw       

6.  PO Kapitał Ludzki 

Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost 

zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie 

poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 
oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 

      

7.  PO Innowacyjna Gospodarka Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa       

8.  
PO Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej 

Rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych       

Integracja terytorialna Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska 

naturalnego 

      

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i 
gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. 

      

9.  
Strategia Wdrażania w Polsce 

Zintegrowanej Polityki Produktowej 

Poprawa warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku.       

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych 

Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego 

rynku 

      

10.  
Polityka Ekologiczna Państwa 2007-

2010 
Stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania 

środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi. 
      

11.  Polityka Leśna Państwa 
Współpraca z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach planistycznych (plany 

urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany ochrony parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych) 

      

12.  
Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 

2007-2013 
Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa 

      

13.  
Strategia Gospodarki Wodnej (do 

2020r.) 
Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu 
zasad zrównoważonego użytkowania wód 

      

14.  
Krajowa Strategia Ochrony i 

Umiarkowanego Użytkowania 

Różnorodności Biologicznej 

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i 
możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji 

      

15.  Narodowa Strategia Rozwoju Kultury Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków,       
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2004- 2020 Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury       

16.  Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) 
Popularyzacja sportu dla wszystkich       

Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej       

17.  
Strategia Rozwoju Transportu (do 

2013r.) 
Zapewnienie równowagi w systemie transportowym między aspektami: społecznym, 
gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym 

      

18.  

Strategia Rozwoju Turystyki 2007-

2015  

 

Tworzenie nowych szans dla obszarów o słabszym tempie rozwoju i zwiększanie spójności 

społecznej i gospodarczej kraju i regionów 
      

Stymulowanie przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych związanych z umiejętnością 

kreowania nowych usług, tworzenia nowych produktów oraz zdolnością do ich stałego 
doskonalenia, 

      

Eksponowanie i zachowywanie cennych wartości kulturowych i środowiskowych       

19.  
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego Na Lata 

2007-2013 

Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa 
dostępności przestrzennej Podkarpacia. 

      

20.  
Strategia Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego Na Lata 2007 – 2020 

Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez 

wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do 
zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. 

      

21.  

Program Ochrony Środowiska 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2010, z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2011-2014 r. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego. 

      

22.  

Program 

Rozwoju Kultury w Województwie 

Podkarpackim na lata 2005-2009 

Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie 

rozwoju i warunków uczestnictwa kulturalnego ludności w województwie (zwłaszcza 

między stolicą regionu a jej otoczeniem) 

      

Pielęgnowanie (ochrona) tożsamości kulturowej regionu, wzmocnienie procesów 
integracyjnych w społeczności regionalnej 

      

Poprawa jakości środowiska kulturowego Podkarpacia       

Zwiększenie atrakcyjności całego regionu w układzie krajowym i między-narodowym, 
poprawa kulturowego wizerunku regionu 

      

23.  
Strategia rozwoju turystyki dla 

województwa podkarpackiego na lata 

2007-2013 

Stworzenie ciekawej i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał 

województwa podkarpackiego. 
      

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla obsługi ruchu turystycznego, 
planowania oraz zarządzania rozwojem turystyki w regionie. 

      

Zrównoważony rozwój i zarządzanie przestrzenią turystyczną       
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Stworzenie zintegrowanego systemu marketingu i promocji województwa podkarpackiego 
w kraju i za granicą 

      

Stworzenie silnego otoczenia instytucjonalnego wspierającego rozwój turystyki       

24.  

Wojewódzki Program Ochrony i 

Rozwoju Zasobów Wodnych Woj. 

Podkarpackiego w Zakresie 

Przywrócenia Możliwości Migracji i 

Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych 

Stworzenie stabilnych podstaw 

przyrodniczych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 

      

25.  

 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Tarnobrzeskiego 

na lata 2007 - 2015 

Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej i poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

w powiecie tarnobrzeskim 

      

Tworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich zgodnie z 

potrzebami lokalnego rynku pracy 

      

Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu       

Poprawa systemów współpracy pomiędzy lokalnymi 

instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego 

      

Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększanie 

świadomości i zachowań proekologicznych mieszkańców 

      

26.  
Strategia Rozwoju Powiatu 

Stalowowolskiego z 2004 r. 

Postęp cywilizacyjny i poprawa jakości życia mieszkańców       

Rozwój zasobów ludzkich i ich prawidłowe wykorzystanie       

Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości jako podstawy rozwoju gospodarczego 
i przeciwdziałaniu bezrobociu 

      

Integracja społeczności lokalnej i otwarcie na współpracę zewnętrzną       

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich       

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego       

Kompleksowy program promocji powiatu       

27.  
Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Gminy Grębów na lata  

2007 – 2015 

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów       

Zagospodarowanie nieczynnych obiektów i urządzeń       

Aktywna promocja w celu zmiany wizerunku gminy       

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw       

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich       

Poprawa stanu infrastruktury środowiska oraz uporządkowanie stosunków wodnych       

Zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie dochodów mieszkańców gminy       
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Poprawa stanu funkcjonowania sfery społecznej       

Poprawa bezpieczeństwa publicznego       

28.  Strategia Rozwoju Gminy Dzikowiec 

Redukcja bezrobocia       

Poprawa jakości życia mieszkańców       

Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego       

29.  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju  

Gminy Nowa Dęba na lata 2004-2013 

Tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Nowa Dęba.       

Rozwiązywanie problemów społecznych.       

Działania proekologiczne na terenie gminy       

30.  
Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Nowa Dęba na lata 2005 - 2015 

Trwały rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środowiska 
naturalnego 

      

31.  
Strategia Rozwoju Gminy Bojanów na 

lata 2008 – 2015 

Rozwój rolnictwa poprzez jego modernizację wzrost jakości i opłacalności produkcji rolnej 
oraz dostosowanie do gospodarki rynkowej i uwarunkowań ekologicznych 

      

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez poszerzenie jakości i dostępności usług w sferze 
społecznej 

      

Rozwój infrastruktury wpływający na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz 
ochronę środowiska naturalnego 

      

Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarki Gminy i aktywizacji 

zawodowej jej mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości i podniesieniu poziomu 

inwestowania 

      

Wykorzystanie potencjału turystycznego i agroturystycznego, ochrona dziedzictwa 
kulturowego oraz skuteczna promocja walorów turystycznych Gminy 

      

32.  
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski 

Wzrost integracji środowiska lokalnego – aktywizacja mieszkańców gminy       

Umocnienia rodzinnych gospodarstw wiejskich oraz polepszanie strukturalnych i 

przestrzennych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej 
      

Poprawa warunków i jakości życia w gminie       

Ukształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku gminy – dysponującej bogatą ofertą 
gospodarczą i turystyczną 

      

33.  
Lokalny Plan Rozwoju Gminy 

Baranów Sandomierski 2004-2013 

Podjęcie działań w kierunku rozwoju turystyki na terenie Gminy, w tym wykorzystanie 
walorów historycznych, etnicznych, przyrodniczych i krajobrazowych. 

      

Stworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.       

 

 



 

Rozdział XII Zasady postępowania uniemożliwiające nakładanie się 

pomocy  

Stowarzyszenie planuje realizować operacje finansowane głównie ze środków osi priorytetowej 4 PO 

RYBY 2007 – 2013. W przypadku podjęcia przez Zarząd i/lub Walne Zebranie Członków decyzji o 

realizacji projektów finansowanych z innych źródeł, zwłaszcza ze środków funduszy Unii Europejskiej 

przyjmuje się, że działania finansowane z innych źródeł niż z  Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 

2013 będą miały charakter komplementarny do tych wskazanych LSROR Puszczy Sandomierskiej. 

Decyzja o ich realizacji będzie podjęta uchwałą na Walnym Zebraniu Członków po zbadaniu i 

przedstawieniu rekomendacji przez specjalnie do tego celu powołany Zespół Zadaniowy badający czy 

spełnione zostały następujące kryteria: 

 Operacja nie jest już realizowana z funduszy przyznanych w ramach osi priorytetowej 4 

PO RYBY 2007 – 2013. 

 Operacja wpisuje się w cele LSROR Puszczy Sandomierskiej lub ma charakter 

uzupełniający. 

 

W przypadku realizacji przez LGR działań finansowanych z innych programów stosowane będą 

następujące zasady pozwalające uniknąć podwójnego finansowania tych samych kosztów: 

a. Zasada przejrzystości (oznaczenie sprzętu, materiałów, stanowisk pracy i wszelkich dokumentów 

merytorycznych i finansowych odpowiednimi emblematami programu, osi itp. wskazującymi źródło 

finansowania, w ramach którego zostały wytworzone i umożliwiającymi jednoznaczne przypisanie 

wydatku, materiału, sprzętu do danego źródła finansowania, programu, przy czym wydatki 

współfinansowane z dwóch lub więcej programów będą zawierały informację o tym, jaką część tego 

kosztu finansują poszczególne programy) 

b. Każda z osób zatrudnionych przez LGR będzie posiadać umowę, zawierającą wykaz zadań i 

obowiązków, wymiar czasu pracy, kwotę wynagrodzenia oraz źródło jego finansowania (ze środków 

określonego programu). W przypadku zaangażowania osoby jednocześnie w realizację dwóch lub więcej 

programów umowa będzie określała wymiar czasu pracy przeznaczony na realizację zadań w 

poszczególnych projektach, dokumentowany obowiązkowym prowadzeniem karty czasu pracy. Ponadto 

w umowie wskazany jest wymiar czasu pracy nieprzekraczający wielkości maksymalnych, które określa 

Kodeks Pracy. 

c. Zasada „zaplanuj-sprawdź-zrealizuj” - monitorowanie realizacji LSROR pod kątem nakładania się 

pomocy na realizację operacji i działań, 

d. Zasada ewidencji – ścisłe ewidencjonowanie sprzętu, czasu pracy pracowników i materiałów (listy 

ewidencyjne, karty pracy, karty zadań stanowiskowych) w podziale na odpowiednie źródło finansowania, 

e. Prowadzenie odrębnych kont i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla każdego z 

programów, w ramach których realizowane będą działania LSR, 

f. Zapewnienie dobrego przepływu informacji między zespołami realizującymi poszczególne programy 

poprzez organizację przez zarząd narad roboczych z udziałem kierowników poszczególnych programów, 

g. Wymóg złożenia przez beneficjentów oświadczenia, o niefinansowaniu operacji z innych środków 

publicznych. 

Za realizację zadań w ramach LSROR w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 będą 

odpowiedzialne osoby na następujących stanowiskach: 

 Dyrektor Biura LGR, 

 Specjalista ds. finansowych, 

 Specjalista ds. administracyjnych, 

 Specjalista ds. marketingu i informacji  

Szczegółowy opis zakresu pracy stanowiska pracy w Biurze LGR zawiera załącznik Nr 2. 
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Rozdział XIII Ryzyko i wskaźniki realizacji dla celów i operacji LSROR  

 

Czynniki ryzyka dla operacji i celów LSROR 

Wstępne określenie czynników ryzyka dla wdrażania operacji i osiągania celów ma za cel wskazanie 

na możliwe bariery związane z wdrażaniem Strategii. Zwrócenie uwagi na możliwe bariery ma 

pozwolić członkom LGR na bieżące monitorowanie ewentualnych zagrożeń, zaś dla osób / instytucji 

przygotowujących roczne raporty z wdrażania Strategii posłużą do określenia na ile zastosowane 

procedury, działania, wsparcie ze strony np. Biura LGR pozwoliło uniknąć zagrożeń jakie na dzisiaj są 

dostrzeżone przez członków LGR i związane są z przyszłym  wdrażaniem Strategii. 

  

Analiza czynników ryzyka dla operacji i celów szczegółowych 

Czynniki ryzyka dla: 

operacji Celów szczegółowych LSROR 

 brak chętnych  lub posiadających predyspozycje do 

zakładania mikroprzedsiębiorstw, 

 brak chętnych, zainteresowanych realizacją działań, 

 niewystarczające środki własne dla wdrażania 

operacji 

 brak specjalistycznych targów, w których można 

wziąć udział producenci rybaccy, 

 brak w odpowiednim czasie przygotowanej 

dokumentacji związanej z lokalizacją inwestycji, 

 brak zainteresowania LSROR ze strony 

społeczności, 

 Mała liczba organizacji realizujących projekty 

ochrony przyrody czy działania proekologiczne, 

 nie będą generowane miejsca pracy. 

 nierzetelne badania i analizy, 

 nieskuteczne akcje promocyjne (małe 

zainteresowanie), 

 ograniczenia i wymagania z tytułu występowania na 

terenie gmin obszaru Natura 2000 

 przeszacowanie rezultatów przez osoby wnioskujące 

 niskie  zaangażowanie partnerów w proces 

tworzenia lokalnych produktów czy  marki i ich 

certyfikacji wynikające z  relacji interpersonalnych 

 duża formalizacja może zniechęcać do realizacji 

projektów, 

 źle wykorzystana dotacja np.: niezgodnie z 

przeznaczeniem, lub która nie przynosi wymiernych 

efektów ze względu na brak doświadczeń i 

umiejętności  

 Będą organizowane inne przedsięwzięcia 

wykorzystujące potencjał przyrodniczy 

(szczególnie przez JST i organizacje NGO) 

 Duże oczekiwania społeczności w stosunku do 

możliwości finansowych realizacji celu. 

 Konkurencja ze strony innych obszarów 

rozwijających podobne rodzaje usług, 

oferowanych na rzecz turysty „zewnętrznego” 

 Małe doświadczenie organizacji w realizacji 

przedsięwzięć z wykorzystaniem środków UE 

 Małe zaangażowanie JST w podtrzymywaniu  

i kontynuacji inicjatyw mieszkańców 

 Niedostateczne zainteresowanie turystyką w 

regionie w oparciu o wykorzystanie zasobów 

wodnych i przyrodniczo – krajobrazowych 

 Silna konkurencja innych gmin w zakresie 

promocji. 

 Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w skali 

kraju – mniejszy ruch turystyczny. 

 



 

 

Wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania LSROR Puszczy Sandomierskiej 

Prezentowane w poniższej tabeli zestawienie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla LSROR Puszczy Sandomierskiej ma na celu: 

 Określić podstawę dla badań i analiz oddziaływania Strategii na rozwój społeczny i gospodarczy regionu, w perspektywie jej wdrażania w okresie lat 

2010 – 2015, 

 Doprecyzować  warunki wdrażania operacji przez beneficjentów – wnioskodawców, tak aby zrealizowane operacje przyczyniały się do osiągania celów 

Strategii. 

Przedstawione zestawienie wskaźników ma umożliwić wnioskodawcom jak i Komitetowi wybór takich operacji, które najpełniej wpisują się w proces wdrażania Strategii. 

Jednocześnie przedstawiane do dofinansowania wnioski powinny zawierać porównywalne i mierzalne mierniki oceny projektów, pozwalające na wybór takich operacji, 

które dając gwarancję osiągnięcia najlepszych efektów dla lokalnego rozwoju. 

 

Wskaźniki i źródła weryfikacji dla celów szczegółowych LSROR Puszczy Sandomierskiej 

Nazwa celu szczegółowego Wskaźnik produktu Planowane rezultaty / Wskaźniki (globalne) Oddziaływanie / Wskaźniki 

Cel 1.1 Budowa, modernizacja, remont 

infrastruktury technicznej 

przyczyniającej się dla rozwoju 

działalności gospodarczej oraz 

poprawiającej warunki zamieszkiwania 

dla mieszkańców 

Min. 8 zrealizowanych 

operacji 

Rezultaty: 

- Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyremontowanych obiektów 

- Ilość obiektów i liczba i rodzaj zakupionego sprzętu do obiektów objętych 

operacjami 

- Ilość miejsc i obiektów,  które zostały objęte działaniami oraz rodzaj i 

charakter wsparcia 

- Ilość świetlic i liczba zakupionego wyposażenia utworzonych w ramach 

operacji 

- Liczba utworzonych (poprawionych, zmodernizowanych, doposażonych) 

miejsc pamięci, muzeów, izb regionalnych, etc 

- Liczba zakupionych strojów, eksponatów, wyposażenia, etc 

- Liczba miejsc i ilość komputerów zapewniających bezpłatny dostęp do 

Internetu 

- Liczba i długość oznakowanych szlaków turystycznych, edukacyjnych, 

przyrodniczych spacerowych, etc 

- Liczba i długość dróg dojazdowych (zbudowanych / zmodernizowanych) 

- Liczba i ilość podmiotów uczestniczących w  lokalnych przeglądach, 

festynach, targach, etc 

- Liczba zorganizowanych imprez turystycznych oraz liczba osób 

uczestniczących 

- Liczba zorganizowanych miejsc wypoczynku, rekreacji oraz rodzaj i ilość 

obiektów małej infrastruktury turystycznej 

  

Oddziaływanie: 

 Liczba instytucji i liderów 

czynnie włączających się w 

działania 

 Liczba mieszkańców mających 

poprawiony dostęp do 

informacji publicznej 

 Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanej infrastruktury 

publicznej 

 Liczba osób korzystających z 

obiektów małej infrastruktury 

turystycznej 

 Liczba podmiotów objętych 

wsparciem 

 Liczba uczestników imprez i  

spotkań 

 Zwiększona liczba imprez 

ogólnodostępnych dla 

mieszkańców i turystów 
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Cel szczegółowy 1.2.  Wsparcie dla 

inicjatyw mieszkańców oraz lokalnych 

organizacji społecznych i instytucji  

publicznych tworzących i/lub 

rozwijających infrastrukturę społeczną 

na terenie wdrażania LSROR 
Min. 10 

zrealizowanych 

operacji 

- Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyremontowanych obiektów 

- Ilość obiektów i liczba i rodzaj zakupionego sprzętu do obiektów objętych 

operacjami 

- Ilość świetlic i liczba zakupionego wyposażenia utworzonych w ramach 

operacji 

- Liczba utworzonych (poprawionych, zmodernizowanych, doposażonych) 

miejsc pamięci, muzeów, izb regionalnych, etc 

- Liczba zakupionych strojów, eksponatów, wyposażenia, etc 

- Liczba miejsc i ilość komputerów zapewniających bezpłatny dostęp do 

Internetu 

- Liczba zorganizowanych imprez turystycznych oraz liczba osób 

uczestniczących 

- Liczba zorganizowanych miejsc wypoczynku, rekreacji oraz rodzaj i ilość 

obiektów małej infrastruktury turystycznej 

Źródła weryfikacji dla wskaźników: 

produktu rezultatu oddziaływania 

Dokumentacja wyboru operacji prowadzona przez Biuro LGR Raporty ze sprawozdań beneficjentów oraz badania i analizy sondażowe 

Analiza porównawcza na podstawie 

przeprowadzonych badań  i analiz 

sondażowych przed i po 

zakończeniu wdrażania LSROR 

 

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój 

działalności gospodarczej 

wykorzystującej istniejący potencjał 

firm branży rybackiej oraz opartych na 

lokalnych zasobach środowiskowych 

przyczyniający się do tworzenia miejsc 

pracy poza sektorem rybackim 

Min. 8 zrealizowanych 

operacji 

- Liczba wdrożonych nowych usług lub produktów 

- Liczba usług i produktów,  których jakość świadczenia uległa poprawie 

- Liczba i zakres finansowy udzielonego wsparcia inwestycyjnego 

- Liczba produktów i usług oraz  ilość podmiotów objętych wsparciem 

- Liczba zrealizowanych certyfikacji wyrobów 

- Liczba organizacji objętych pomocą oraz charakter udzielonego wsparcia 

merytorycznego 

- Liczba podmiotów objętych informacją, promocją, wsparciem szkoleniowo 

- doradczym 

 Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanej infrastruktury  

 Liczba osób korzystających z 

obiektów małej infrastruktury 

turystycznej 

 Wzrost potencjału firm 

objętych wsparciem 

 Liczba utworzonych miejsc 

pracy 

 Liczba zachowanych miejsc 

pracy 

 Liczba pracowników firm 

objętych szkoleniami, 

 Liczba odbiorców działań 

informacyjnych  

 Liczba adresatów kampanii 

promocyjnych 

Cel szczegółowy 2.2. Podnoszenie, 

zmiana, aktualizacja kwalifikacji 

zawodowych osób oraz wsparcie 

szkoleniowo – doradcze w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej 

dla osób zamierzających podjąć pracę 

w sektorze innym niż rybacki 

Min. 3 zrealizowane 

operacji 

- Liczba warsztatów, szkoleń, konferencji oraz liczba osób objętych 

działaniami 

- Liczba przeprowadzonych badań oraz ilość objętych badaniami jednostek 

- Liczba działań edukacyjno – szkoleniowych 

Źródła weryfikacji dla wskaźników: 

produktu rezultatu oddziaływania 
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Dokumentacja wyboru operacji prowadzona przez Biuro LGR Raporty ze sprawozdań beneficjentów oraz badania i analizy sondażowe 

Analiza porównawcza na podstawie 

przeprowadzonych badań  i analiz 

sondażowych przed i po 

zakończeniu wdrażania LSR 

   

Cel szczegółowy 3.1. Pomoc w rozwoju 

systemów sprzedaży bezpośredniej 

produktów branży rybackiej 

Min. 3 zrealizowane 

operacji 

- Liczba wdrożonych nowych usług lub produktów 

- Liczba usług i produktów, których jakość świadczenia uległa poprawie 

- Liczba i zakres finansowy udzielonego wsparcia inwestycyjnego 

- Liczba wyrobów i ilość podmiotów objętych wsparciem 

- Liczba zrealizowanych certyfikacji wyrobów 

- Liczba organizacji objętych pomocą oraz charakter udzielonego wsparcia 

merytorycznego 

- Liczba warsztatów, szkoleń, konferencji oraz liczba osób objętych 

działaniami 

- Liczba przeprowadzonych badań oraz ilość objętych badaniami jednostek 

- Liczba działań edukacyjno – szkoleniowych 

- Liczba akcji promocyjnych oraz ilość produktów objętych akcjami 

- Liczba działań promocyjnych i zasięg kampanii oraz liczba podmiotów 

uczestniczących w działaniach 

- Liczba i nakład monografii, publikacji, wydawnictw, materiałów 

promocyjnych, etc 

- Liczba podmiotów uczestniczących w targach, kiermaszach oraz ilość 

wystawców 

- Liczba utworzonych stron www 

- Liczba podmiotów objętych informacją, promocją, wsparciem szkoleniowo 

- informacyjnym 

 Wzrost potencjału firm 

objętych wsparciem 

 Liczba firm utworzonych w 

wyniku wsparcia, 

 Liczba utworzonych miejsc 

pracy 

 Liczba zachowanych miejsc 

pracy 

 Zwiększona liczba imprez 

ogólnodostępnych dla 

mieszkańców i turystów 

 Liczba pracowników form 

uczestniczących w szkoleniach, 

 Liczba odbiorców działań 

informacyjnych  

 Liczba adresatów kampanii 

promocyjnych 

Cel szczegółowy 3.2. Wsparcie procesów 

modernizacji gospodarstw rybackich 

przyczyniających się do zmniejszania 

kosztów prowadzonej działalności i 

zwiększające sprzedaż bezpośrednią 

Min. 3 zrealizowane 
operacji 

- Liczba wdrożonych nowych usług lub produktów 

- Liczba usług i produktów, których jakość świadczenia uległa poprawie 

- Liczba i zakres finansowy udzielonego wsparcia inwestycyjnego 

- Liczba wyrobów i ilość podmiotów objętych wsparciem 

- Liczba zrealizowanych certyfikacji wyrobów 

- Liczba organizacji objętych pomocą oraz charakter udzielonego wsparcia 

merytorycznego 

- Liczba podmiotów objętych informacją, promocją, wsparciem 

informacyjnym 

- Liczba warsztatów, szkoleń, konferencji oraz liczba osób objętych 

działaniami 

- Liczba przeprowadzonych badań oraz ilość objętych badaniami jednostek 

- Liczba działań edukacyjno – szkoleniowych 
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Cel szczegółowy 3.3. Rozwój usług 

adresowanych na rzecz społeczności 

zamieszkującej tereny zależne od 

rybactwa 

Min. 6 zrealizowane 
operacji 

- Liczba wdrożonych nowych usług lub produktów 

- Liczba usług i produktów, których jakość świadczenia uległa poprawie 

- Liczba i zakres finansowy udzielonego wsparcia inwestycyjnego 

- Liczba usług i produktów oraz ilość podmiotów objętych wsparciem 

- Liczba zrealizowanych certyfikacji wyrobów 

- Liczba organizacji objętych pomocą oraz charakter udzielonego wsparcia 

merytorycznego 

- Liczba podmiotów objętych informacją, promocją, wsparciem 

informacyjnym 

- Liczba warsztatów, szkoleń, konferencji oraz liczba osób objętych 

działaniami 

- Liczba przeprowadzonych badań oraz ilość objętych badaniami jednostek 

- Liczba działań edukacyjno – szkoleniowych 

Źródła weryfikacji dla wskaźników: 

produktu rezultatu oddziaływania 

Dokumentacja wyboru operacji prowadzona przez Biuro LGR Raporty ze sprawozdań beneficjentów oraz badania i analizy sondażowe 

Analiza porównawcza na podstawie 

przeprowadzonych badań  i analiz 

sondażowych przed i po 

zakończeniu wdrażania LSR 

  

Cel szczegółowy 4.1. Ochrona 

posiadanych zasobów środowiskowych, 

szczególnie położonych na terenach 

objętych Programem Natura 2000 

Min. 3 zrealizowane 
operacji 

- Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyremontowanych obiektów 

- Ilość obiektów i liczba i rodzaj zakupionego sprzętu do obiektów objętych 

operacjami 

- Ilość miejsc i obiektów,  które zostały objęte działaniami oraz rodzaj i 

charakter wsparcia 

- Liczba i długość oznakowanych szlaków turystycznych, edukacyjnych, 

przyrodniczych spacerowych, etc 

- Liczba i długość dróg dojazdowych, ścieżek, etc (zbudowanych / 

zmodernizowanych) 

- Liczba zorganizowanych imprez turystycznych oraz liczba osób 

uczestniczących 

- Liczba zorganizowanych miejsc wypoczynku, rekreacji oraz rodzaj i ilość 

obiektów małej infrastruktury turystycznej 

 Liczba adresatów kampanii 

promocyjnej 

 Liczba instytucji i liderów 

czynnie włączających się w 

działania 

 Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanej infrastruktury 

publicznej 

 Liczba osób korzystających z 

obiektów małej infrastruktury 

turystycznej 

 Liczba osób objętych 

działaniami 

 Liczba podmiotów objętych 

wsparciem 

 Liczba uczestników imprez i  

spotkań 

 Wzrost potencjału firm 

objętych wsparciem 

Cel szczegółowy 4.2. Budowa, 

renowacja, modernizacja 

infrastruktury melioracyjnej oraz 

małych obiektów gospodarki wodnej 

zlokalizowanych na terenach 

bezpośrednio związanych z zasobami 

wodnymi LGR Puszcza Sandomierska 

Min. 3 zrealizowane 

operacji 

- Liczba zbudowanych, zmodernizowanych, wyremontowanych obiektów 

- Ilość obiektów i liczba i rodzaj zakupionego sprzętu do obiektów objętych 

operacjami 

- Ilość miejsc i obiektów,  które zostały objęte działaniami oraz rodzaj i 

charakter wsparcia, 

- Długość i rodzaj zrealizowanych inwestycji w infrastrukturze 

melioracyjnej, 

- Liczba zorganizowanych miejsc wypoczynku, rekreacji oraz rodzaj i ilość 

obiektów małej infrastruktury turystycznej 
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Cel szczegółowy 4.3. Odbudowa 

infrastruktury zniszczonej na wskutek 

klęski żywiołowej Min. 3 zrealizowane 
operacji 

- Liczba obiektów  odbudowanej infrastruktury  Liczba utworzonych miejsc 

pracy 

 Liczba zachowanych miejsc 

pracy 

  

Źródła weryfikacji dla wskaźników: 

produktu rezultatu oddziaływania 

Dokumentacja wyboru operacji prowadzona przez Biuro LGR Raporty ze sprawozdań beneficjentów oraz badania i analizy sondażowe 

Analiza porównawcza na podstawie 

przeprowadzonych badań  i analiz 

sondażowych przed i po 

zakończeniu wdrażania LSR 

Cel ogólny 5 Wzmocnienie działalności 

LGR Puszcza Sandomierska 

Min. 4 zrealizowane 

operacje 
- Liczba warsztatów, szkoleń, konferencji oraz liczba osób objętych 

działaniami 

- Liczba przeprowadzonych badań oraz ilość objętych badaniami jednostek 

- Liczba działań edukacyjno – szkoleniowych 

- Liczba akcji promocyjnych oraz ilość produktów objętych akcjami 

- Liczba działań promocyjnych i zasięg kampanii oraz liczba podmiotów 

uczestniczących w działaniach 

- Liczba i nakład monografii, publikacji, wydawnictw, materiałów 

promocyjnych, etc 

- Liczba podmiotów uczestniczących w targach, kiermaszach oraz ilość 

wystawców 

- Liczba utworzonych stron www 

- Liczba imprez integracyjnych oraz liczba instytucji uczestniczących 

- Liczba podmiotów objętych informacją, promocją, wsparciem 

informacyjnym 

 Liczba adresatów kampanii 

promocyjnej 

 Liczba osób objętych 

działaniami 

 Liczba podmiotów objętych 

wsparciem 

 Liczba uczestników imprez i  

spotkań 

 Liczba utworzonych miejsc 

pracy 

 Liczba zachowanych miejsc 

pracy 

 Liczba uczestników szkoleń, 

 Liczba odbiorców działań 

informacyjnych  

 

Źródła weryfikacji dla wskaźników: 

produktu rezultatu oddziaływania 

Dokumentacja prowadzona przez Biuro LGR 
Raporty ze sprawozdań wdrażanych projektów przedkładanych instytucji 

wdrażającej oraz badania i analizy sondażowe 

Analiza porównawcza na podstawie 

przeprowadzonych badań  i analiz 

sondażowych przed i po 

zakończeniu wdrażania LSR 
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Cel ogólny 6 Rozwój współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej 

LGR 

Min. 4 zrealizowane 
operacje 

- Liczba warsztatów, szkoleń, konferencji oraz liczba osób objętych 

działaniami, 

- Liczba zrealizowanych projektów współpracy oraz liczba osób / instytucji 

w nich uczestniczących, 

- Liczba przeprowadzonych badań oraz ilość objętych badaniami jednostek 

- Liczba działań edukacyjno – szkoleniowych 

- Liczba akcji promocyjnych oraz ilość produktów objętych akcjami 

- Liczba działań promocyjnych i zasięg kampanii oraz liczba podmiotów 

uczestniczących w działaniach 

- Liczba i nakład monografii, publikacji, wydawnictw, materiałów 

promocyjnych, etc 

- Liczba podmiotów uczestniczących w targach, kiermaszach oraz ilość 

wystawców 

- Liczba utworzonych stron www 

- Liczba imprez integracyjnych oraz liczba instytucji uczestniczących 

- Liczba podmiotów objętych informacją, promocją, wsparciem 

informacyjnym 

Liczba adresatów kampanii 

promocyjnej 

Liczba instytucji i liderów czynnie 

włączających się w działania 

Liczna pracowników instytucji 

włączonych w projekty współpracy 

Liczba osób objętych działaniami 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem 

Liczba uczestników imprez i  

spotkań 

Wzrost potencjału firm objętych 

wsparciem 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

Liczba zachowanych miejsc pracy 

Liczba uczestników szkoleń, 

Liczba odbiorców działań 

informacyjnych  

 

Źródła weryfikacji dla wskaźników: 

produktu rezultatu oddziaływania 

Dokumentacja prowadzona przez Biuro LGR 
Raporty ze sprawozdań wdrażanych projektów przedkładanych instytucji 

wdrażającej oraz badania i analizy sondażowe 

Analiza porównawcza na podstawie 

przeprowadzonych badań  i analiz 

sondażowych przed i po 

zakończeniu wdrażania LSR 

 
 



 

Rozdział XIV Wykaz załączników LSROR 

 

1. Informacja dotycząca instytucji / osób założycieli LGR Puszczy Sandomierskiej 

2. Szczegółowy opis stanowisk pracy biura LGR 

3. Szczegółowe informacje statystyczne opisu obszaru LGR 

4. Wersja graficzna procedury wyboru operacji 

5. Wersja graficzna procedury odwoławczej od decyzji Komitetu w sprawie oceny wniosku 

6. Wzór karty oceny zgodności formalnej  

7. Wzór karty oceny zgodności z celami LSROR  

8. Karta oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru  

9. Pomysły na projekty zebranie w czasie konsultacji społecznych 

10. Mapa aktywności organizacji społecznych z obszaru LGR Puszcza Sandomierska 

11. „Wskaźnik rybackości” LGR Puszczy Sandomierskiej 

12. LGR - raport z badań – „Klimat dla ryb” 

13. LGR - raport z badań – „Samorządy a ryby” 

14. Lista obecności z I Walnego Zebrania Członków LGR 

15. Lista obecności z II Walnego Zebrania Członków LGR. 

16. Lista obecności z II Walnego Zebrania Członków LGR. 

17. Lista obecności z IV Walnego Zebrania członków LGR 

18. Protokół z IV Walnego Zebrania członków LGR 

19. Dane wszystkich członków komitetu 

 


