
Analiza powiązania proponowanego zwiększenia wskaźników z diagnozą obszaru objętego LSR – w wyniku zwiększenia budżetu LSR w 

ramach Poddziałania 19.2 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

obecna 

Wartość 

zwiększenia  
Wskazanie fragmentów diagnozy potwierdzających zgodność wprowadzanych zmian 

Rezultatu: Liczba 

utworzonych miejsc pracy 
34 Zwiększenie o 9 

Str. 20 LSR: 
„Niestety, oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, rejon boryka się także ze zjawiskiem 

systematycznego odpływu młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć tu pracy. Problemem jest 

również ubożenie społeczności oraz trudna sytuacja na rynku pracy osób długotrwale 

bezrobotnych. Systematycznie zmniejsza się ilość młodych mieszkańców w wieku 

produkcyjnym, oraz dzieci i młodzieży. Następstwem tych zjawisk jest starzenie się 

społeczeństwa i zagrożenie wykluczeniem społecznym osób starszych i pozostających bez 

żywego kontaktu z młodszym pokoleniem, które opuściło obszar w poszukiwaniu pracy. 

Duża część osób długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat ma ogromne trudności z 

powrotem na rynek pracy lub w ogóle z zaistnieniem na nim. Osobom tym brakuje 

umiejętności społecznych (systematyczność, zadbanie, obowiązkowość, praca zespołowa) 

oraz motywacji do pracy, ale także konkretnych umiejętności zawodowych przydatnych na 

lokalnym rynku pracy. Przedsięwzięcia skierowane na trwałą zmianę sytuacji tej grupy 

społecznej wymagają długotrwałych i kosztownych działań systemowych na poziomie kraju. 

W ramach wdrażania LSR, ze względu na ograniczone środki finansowe, nie przewiduje się 

preferowania operacji skierowanych tylko do tej grupy mieszkańców. Natomiast będą mogły 

być wspierane operacje ukierunkowane szeroko na aktywizację gospodarczą i społeczną 

mieszkańców obszaru LGD.” 

Str. 21 LSR: 

„Natomiast, jeżeli chodzi o młodych mieszkańców obszaru to w ramach wdrażania LSR 

preferowane będą operacje przyczyniające się do zwiększenia ich aktywności gospodarczej. 

Podyktowane jest to tym, że istotnym problemem gospodarczym i społecznym na obszarze 

LGD jest trudna sytuacja młodych osób na rynku pracy. Według danych statystycznych 

ponad 44,17% osób bezrobotnych stanowią osoby w wieku do 35 lat. Właśnie ta grupa 

społeczna była wskazywana na spotkaniach konsultacyjnych jako wymagająca szczególnego 

wsparcia. Powinno ono zmierzać głównie w kierunku wspierania aktywności gospodarczej 

oraz zwiększania możliwości zatrudnienia poprzez nabywanie nowych kwalifikacji i 

umiejętności. Wsparcie tej grupy ma szczególne znaczenie dla szerszej zmiany sytuacji 

ekonomiczno-społecznej obszaru. Możliwość stabilizacji zarobkowej wpływa bowiem na 

decyzje o zakładaniu rodziny, posiadaniu dzieci, ich kształceniu, wspieraniu starszego 

Rezultatu: Liczba 

utworzonych działalności 

gospodarczych 

20 Zwiększenie o 9 

Produktu: Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

18 Zwiększenie o 9 



pokolenia, współdecydowaniu o kierunkach rozwoju miejsca zamieszkania.” 

Str. 22 LSR: 

„Fakt, że głównym źródłem dochodów mieszkańców jest turystyka powoduje, że sytuacja 

mieszkańców jest niestabilna i mocno uzależniona od warunków zewnętrznych (pogoda, 

sytuacja makroekonomiczna mająca wpływ na zamożność turystów). Problem ten wynika 

również ze zdefiniowanych słabych stron wskazujących, że słabo jest rozwinięta na obszarze 

LGD sfera usług turystycznych zapewniająca większy asortyment. Inny wskazany problem to 

zbyt uboga oferta atrakcji turystycznych i słabe wykorzystanie do ich tworzenia innych 

atutów obszaru poza zasobami przyrodniczymi. Natomiast mono sektorowość wynikać może 

ze słabej aktywności gospodarczej mieszkańców oraz wiedzy i umiejętności 

ukierunkowujących na potencjał biznesowy poza branżą turystyczną. Z powyższych 

przemyśleń nasuwa się wniosek, że w ramach realizacji LSR powinny być wspierane 

działania ukierunkowanie na zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców również 

poza branżą turystyczną. Jednak uwarunkowania przyrodnicze obszaru wymagają, żeby 

umiejętnie wspierać także aktywność gospodarczą w sferze usprawniającej i rozwijającej 

sektor usług i produktów turystycznych. Podczas spotkań konsultacyjnych zwracano również 

uwagę na konieczność wsparcia pomysłów przyczyniających się do wykorzystania innych niż 

przyroda atrakcji obszaru (kulturowych, architektonicznych, itp.) wydłużających możliwości 

zarobkowania poza miesiące letnie.” 

Rezultatu: Liczba nowych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

31 Zwiększenie o 4 

Str. 21 LSR: 
„Województwo warmińsko-mazurskie w porównaniu do reszty kraju rozwija się wolniej. 

Dochody gmin z terenu LGD MM w 2013 roku wyniosły 271,2 mln zł, w tym dochody 

własne ok. 113,4 mln zł (40,87% dochodów ogółem). Trudna sytuacja finansowa gmin z 

obszaru LGD MM powoduje, że nie jest możliwe inwestowanie w duże projekty 

inwestycyjne dotyczące infrastruktury technicznej bez wsparcia środkami zewnętrznymi. 

Mieszkańcy, jako szansę obszaru wskazywali w konsultacjach możliwość wykorzystania 

przez samorządy funduszy unijnych na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej 

obszaru. Nadal wymaga nakładów infrastruktura drogowa, oraz rekreacyjno-oświatowa. 

Ważnymi inwestycjami podejmowanymi przez gminy są inwestycje w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną. Podnosi ona bowiem standard życia mieszkańców, ale też 

przyczynia się do poprawy dostępności i atrakcyjności obszaru dla turystów. Ta dziedzina 

gospodarki stanowi nadal podstawowe źródło dochodów mieszkańców.” 

Str. 24-25 LSR: 

„Obszar LGD MM stanowi bardzo atrakcyjną bazę do uprawiania turystyki aktywnej. 

Najbardziej popularną formą rekreacji stanowi żeglarstwo na szlaku Wielkich Jezior 

Rezultatu: Liczba 

przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

17 Zwiększenie o 2 

Produktu: Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

budowę lub modernizację 

infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej 

21 Zwiększenie o 6 



Mazurskich oraz kajakarstwo, ze sztandarowym szlakiem Krutyni, rozpoczynającym się na 

Jeziorze Zyndackim a kończącym na Jeziorze Nidzkim. Coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się też inne sporty wodne, np. windsurfing, kitesurfing (również zimą), bojery, 

iceboardy, snowkity. Warto wspomnieć o stale poszerzającej się ofercie zimowej - 

wyciągach, czy trasach narciarskich. Bardzo dobre warunki do uprawiania tych sportów są na 

Jeziorze Śniardwy, szczególnie w miejscowości Nowe Guty. Coraz więcej zwolenników ma 

również turystyka wędkarska, uprawiana praktycznie na wszystkich akwenach wodnych. W 

ciągu ostatnich kilku lat, wykorzystując warunki przyrodnicze, bardzo dynamicznie rozwijają 

się również jazda konna, jazda rowerowa, nordic walking, quady. 

Mimo korzystnych warunków do rozwoju tej dziedziny gospodarki, nadal niewystarczająca 

jest infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. Ze zgłoszonych przez mieszkańców problemów 

(słabych stron) wynika również, że mimo opisanych powyżej możliwości brak jest 

dopracowanej i atrakcyjnej oferty zagospodarowującej na dłużej czas turysty zwłaszcza w 

razie niepogody oraz w porze jesienno-zimowej.” 

… 

„Ważnym elementem mającym wpływ na rozwój obszaru jest infrastruktura rekreacyjno-

turystyczna, poprawiająca atrakcyjność obszaru zarówno dla mieszkających tu osób, jak i 

odwiedzających go turystów. Mieszkańcy podczas prac nad strategią wypowiedzieli się, że 

infrastruktura turystyczno-rekreacyjna jest niewystarczająca. Brak jest infrastruktury, która 

może wpłynąć na wzbogacenie oferty turystycznej skierowanej do gości odwiedzających 

obszar. Pożądane jest więc wsparcie dla tworzenia tej infrastruktury w kierunku umożliwiania 

wprowadzania szerszego wachlarza atrakcji turystyczno-rekreacyjnych zagospodarowujących 

czas gościom przez cały dzień, zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. Z przeprowadzonej 

analizy wynika, że wsparcie dla sektora gospodarczego w turystyce nie powinno być już, w 

tak dużym jak dotychczas zakresie, ukierunkowane na tworzenie bazy noclegowej, ale na 

budowanie infrastruktury wprowadzającej nowe atrakcje, lub nowy rodzaj usług dla turystów. 

Wśród tych wskazywanych podczas spotkań konsultacyjnych nowych usług pojawiały się 

propozycje związane z potrzebami w zakresie turystyki zdrowotnej, opiekuńczej, 

dietetycznej, czy oferującej nowoczesne zaplecze i sprzęt do uprawiania sportów 

ekstremalnych.” 

 

Orzysz, ……2021 r. 


