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cel szczegółowy 1.1 wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw 
produktów sektora rybołówstwa i akwakultury - PORYBY 

wskaźnik rezultatu plan w LSR 
nabór nr 
8/2017  

nabór nr 
7/2018  

nabór nr 
6/2019 

  RAZEM 

Liczba utworzonych miejsc pracy 4 0         

Liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze 
rybackim 

16 10 1 1    12 

Liczba utworzonych działalności 
gospodarczych 

4 0         

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub rozbudowa infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie związane z 
łańcuchem dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
8/2017  

nabór nr 
7/2018  

nabór nr 
6/2019 

  RAZEM 

Liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

1 0         

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

11 5 1 1    7 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inwestycje w zakładanie przez młodych ludzi przedsiębiorstw opartych na jednym lub kilku 
etapach łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
6/2019 

nabór nr  nabór nr    RAZEM 

Liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

3           



cel szczegółowy 1.2 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju firm - PROW + 
PORYBY 

wskaźnik rezultatu 
plan w 

LSR 

nabór nr  
1/2017 
PROW 

nabór nr 
2/2017 
PROW 

nabór nr 
9/2017 
PORYBY 

nabór nr 
8/2018 
PORYBY 

nabór nr 
4/2018 
PROW 

Nabór 
5/2019 
PROW 

RAZEM 

Liczba utworzonych miejsc pracy 34 22 0 1 0 1 3 27 

Liczba utrzymanych miejsc pracy w 
sektorze rybackim 

11 0 0 4  1   5 

Liczba utworzonych działalności 
gospodarczych 

17 7 0 0     3 10 

Liczba osób, które skorzystały z więcej 
niż jednej usługi objętej siecią 
współpracy przedsiębiorców 

30   300       300 

Liczba podmiotów, które skorzystały z 
infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych 
6             



Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w branży opartej o przetwarzanie lokalnych 
produktów rolnych - PROW 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
5/2019 
PROW  

nabór nr  nabór nr      RAZEM 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

2             

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

2  2         2  

Liczba opeacji polegających na utworzeniu 
inkubatora przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych 

2             

Przedsięwzięcie 1.2.2 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru - 
PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
9/2017  

nabór nr 
7/2019  

nabór nr      RAZEM 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

3 0           

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

6 3  3        6 



Przedsięwzięcie 1.2.3 Wprowadzanie na rynek nowych, lub rozwój istniejących usług lub produktów umożliwiających 
dywersyfikację działalności sektora rybackiego i nie związanych z podstawową działalnością rybacką - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
9/2017  

nabór nr 
8/2018  

nabór nr      RAZEM 

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

9 2 2       4 

Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw - PROW 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
1/2017 

nabór nr 
4/2018 

nabór nr 
5/2019 

    RAZEM 

Liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa, w tym: 

12 7   3      10 

kobiety, w tym:  4   0      4 

z grupy defaworyzowanej 3          3 

mężczyźni, w tym: 3   3      6 

z grupy defaworyzowanej 3   3      6 

Liczba operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

14 7 1       8 

Przedsięwzięcie 1.2.5 Rozwój współpracy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w celu rozwoju rynku zbytu 
produktów i usług lokalnych - PROW 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
2/2017 

nabór nr  nabór nr      RAZEM  

Liczba utworzonych partnerstw 
przedsiębiorców rozwijających rynek zbytu 

produktów i usług lokalnych 

2 1          1 



cel szczegółowy 2.1 Zrównoważony rozwój gospodarki rybackiej - PORYBY 

wskaźnik rezultatu plan w LSR 
nabór nr 
12/2017 

nabór nr 
10/2018 

nabór nr    RAZEM 

Ilość jezior objętych działaniami w zakresie utrzymania 
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa. 

10 12 5     17 

Liczba utrzymanych miejsc pracy w sektorze rybackim 6 3 5     8 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów 
przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i 
zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej 
działalnością chronionych gatunków zwierząt - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
12/2017  

nabór nr 
10/2018 

nabór nr    RAZEM 

Liczba operacji w zakresie ochrony bioróżnorodności, 
renaturyzacji, walce  z kłusownictwem, poprawy 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa 

23 3 5     8 



cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i zwiększenie 
wiedzy mieszkańców i turystów - PROW - GRANTY 

wskaźnik rezultatu plan w LSR 
nabór nr 
1/2018 

OPERACJA 
własna 

nabór nr 
2/2019 

RAZEM 

Liczba osób, którym przekazana została wiedza o 
środowisku i zmianach klimatycznych. 

1200 730 240 433 1403 

Liczba przeprowadzonych godzin szkoleń, warsztatów, 
wypraw, badań, pokazów, konkursów, itp. 

150 123  - 114 237 

Przedsięwzięcie 2.2.1 Inicjatywy przyczyniające się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich 
świadomości ekologicznej np. szkolenia warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze - 

PROW - GRANTY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
1/2018 

OPERACJA 
własna 

nabór nr 
2/2019 

RAZEM 

Liczba operacji adresowanych do mieszkańców 
obszaru ukierunkowanych na przekazanie wiedzy o 

środowisku i zmianach klimatycznych.  
10 3  1 3 7 



cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury drogowej lokalnej - PROW 

wskaźnik rezultatu plan w LSR 
nabór nr  
4/2017 

nabór nr 
6/2018  

nabór nr  RAZEM 

Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury drogowej w zakresie 

włączenia społecznego 

3400 3422 100   3522 

Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg 3km 2,8 0,56   3,36 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa lub przebudowa dróg gminnych/powiatowych w celu połączenia obiektów użyteczności 
publicznej z siecią dróg publicznych, dla skrócenia dystansu/czasu dotarcia do tych obiektów - PROW 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
4/2017 

nabór nr 
6/2018  

nabór nr  RAZEM 

Liczba operacji dotyczących infrastruktury drogowej 
w zakresie włączenia społecznego 

5 4 1   5 



cel szczegółowy 3.2 Pobudzenie aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej mieszkańców - PROW + PORYBY 

wskaźnik rezultatu 
plan w 

LSR 

nabór nr 
6/2017 
grant 

nabór nr 
7/2017 
grant 

nabór nr  
13/2017 

projekt 
współpracy 

PROW 1 

operacja 
własna  

PORYBY 

nabór 
3/2018 
grant 

projekt 
wspólpracy 

PORYBY 

nabór nr 
3/2019 
grant 

RAZEM 

Liczba osób oceniających 
szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwań 

30       16  10   10  36 

Liczba przeszkolonych osób 60       16 10   10 36  

Liczba uczestników inicjatyw 
promujących dziedzictwo 

lokalne, w tym dziedzictwo 
rybackie 

20000 5610 2446 2700     1300 765 12821 

Liczba wydarzeń/imprez 17 2 6 3 0 1 2 1 12 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy 

3       1     1 2 

Liczba projektów współpracy 
wykorzystujących lokalne zasoby 

2       1     1  2 

Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD 

85              85 



Przedsięwzięcie 3.2.2 Wsparcie podejmowanych działań wspólnych dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji 
turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych - PROW GRANTY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
6/2017 

projekt 
współpracy 

PROW 1 
      RAZEM 

Liczba operacji w ramach których 
partnerstwa lokalne realizują działania dla 

promocji produktów i usług lokalnych 
16 4 1       7 

Przedsięwzięcie 3.2.3 Promowanie zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek 
tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-

rekreacyjnych - regionalnych i lokalnych - PROW GRANTY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
7/2017 

nabór nr 
3/2018 

      RAZEM 

Liczba operacji ukierunkowanych na 
realizację inicjatyw promujących 

zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa 
lokalnego 

13 6 3       9 



Przedsięwzięcie 3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub 
upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego, w tym rybackich kulinariów - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
13/2017 

nabór nr 
9/2018 

      RAZEM 

Liczba wspartych operacji 
ukierunkowanych na zachowanie i 

upowszechnianie rybackiego dziedzictwa 
kulturowego 

8 3 3        6 

Przedsięwzięcie 3.2.5 Działania podnoszące wiedzę i umiejętności osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i 
dobrych praktyk - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
operacja 
własna  
PORYBY 

Projekt 
współpracy 

PORYBY  
      RAZEM 

Liczba operacji w zakresie podnoszenia 
wiedzy i kompetencji osób z sektora 

rybackiego 
2 1         1 



cel szczegółowy 3.3 Rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów - PROW + 
PORYBY 

wskaźnik rezultatu plan w LSR 
nabór nr 3 

PROW 
nabór nr 
10 PROW  

nabór nr 13 
PORYBY/20

17 

nabór nr 
5/2018 
PROW 

nabór 
9/2018 
PORYBY 

nabór nr 
1/2019 
PORYBY 

RAZEM 

Liczba osób odwiedzających 
utworzone lub zrewitalizowane 
miejsca tradycji i historii, w tym 

historii rybactwa 

4000 593 750 2250   100   3693 

Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, w tym 
związanej z obszarem rybackim 

lub działalnością rybacką 

30000 18048 1207 7250       26505 

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 
21 4 1 11 3   2 21 

Liczba przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 
16 4 2 7     1 14 



Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji 
istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
13/2017 

nabór nr 
9/2018  

nabór nr 
1/2019 

  RAZEM 

Liczba operacji ukierunkowanych na 
zorganizowanie lub zrewitalizowanie miejsc 

tradycji i historii, w tym historii rybackiej 
4 2 1 1   4  

Przedsięwzięcie 3.3.2 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej, np. przystanie, porty, zewnętrzne siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe (piesze, konne, narciarskie), 

muzea, ośrodki kultury, amfiteatry, świetlice, grillownie, wiaty, itp.  - PROW 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
3/2017 

nabór nr 
10/2017 

nabór nr 
5/2018 

  RAZEM 

Liczba operacji ukierunkowanych na budowę lub 
modernizację infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 
16 8 3 3   14 

Przedsięwzięcie 3.3.3 Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie 
związaną z działalnością rybacką - PORYBY 

wskaźnik produktu plan w LSR 
nabór nr 
13/2017  

nabór nr 
1/2019 

nabór nr    RAZEM 

Liczba operacji ukierunkowanych na budowę lub 
modernizację infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej związanej z obszarem rybackim 

23 18 3      21 


