Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA RYBACKA
JĘDRZEJOWSKA RYBA

– Jędrzejów 2011 –

1

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

2

SPIS TREŚCI
WSTĘP

4

ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA „LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ JĘDRZEJOWSKA RYBA” JAKO
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSROR ……………………………………………….

6

1.1. Nazwa i status prawny LGR oraz data wpisu do krajowego rejestru sądowego i numer
w tym rejestrze ……………………………………………………………………………………………………………………..

6

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa ……………………………………………………………………………………

6

1.3. Charakterystyka członków stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” ……………………………………

10

1.4. Sposób rozszerzania lub zmiany składu „LGR Jędrzejowska Ryba” …………………………………………

14

ROZDZIAŁ II
OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH …

17

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGR wraz z określeniem liczby mieszkańców i gęstością
zaludnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………

17

2.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficz ne, przyrodnicze, his toryczne i kulturowe
ze sz czególnym uwzg lędnieniem dz iałalności ryback iej ………………………………………………………….

18

2.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficz nego
i gospodarczego obszaru ……………………………………………………………………………………………………….

29

2.4. Opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem lub sk upem
ryb, skorupiak ów, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodz ie na obszarze
objętym LSROR ………………………………………………………………………………………………………………………

37

2.5. Wskazanie jaka liczba osób z obszaru objętego lsror spełnia wymagania, o których mowa
w § 2 us t. 1, określenie akty wności tych osób, powiązania z innymi sektorami gospodarki …….

40

ROZDZIAŁ III
WSKAZANIE SILNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ OBSZARU OBJĘTEGO
LSROR (ANALIZA SWOT) …………………………………………………………………………………………….

41

ROZDZIAŁ IV
WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OPISU OBSZARU I ANALIZY SWOT, O KTÓRYCH MOWA
W UST.2 I 3, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW I POTRZEB
SEKTORA RYBACTWA …………………………………………………………………………………………………

45

ROZDZIAŁ V
CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW
RYBACKICH, ŚRODKÓW SŁUŻACYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW
ORAZ RODZAJE OPERACJI, KTÓRE MOGĄ UZYSAĆ WSPARCIE W RAMACH WDRAŻANIA
LSROR, A TAKŻE PRZEWIDYWANEGO WPŁYWU NA SRODOWISKO ……………………………..

51

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

3

ROZDZIAŁ VI
WYKAZANIE ZWIĄZKÓW I SPÓJNOŚCI PRZYJĘTYCH W LSROR CELÓW I ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W UST.5, Z WNIOSKAMI WYNIKAJĄCYMI Z OPISU OBSZARU
I ANALIZY SWOT, O KTÓRYCH MOWA W UST. 4, ORAZ CELAMI OSI PRIORYTETOWEJ 4
ZAWARTYMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM ……………………………………………………………..

83

ROZDZIAŁ VII
PLAN BUDŻETU LSROR, Z PODZIAŁEM NA DWULETNIE OKRESY, UWZGLĘDNIAJĄCE
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW OPERACJI ………………………………………………………………………………………………..

89

ROZDZIAŁ VIII
OPIS PROCEDUR OCENY OPERACJI PRZEZ KOMITET ……………………………………………………

93

ROZDZIAŁ IX
WSKAZANIE KRYTERIÓW OCENY OPERACJI …………………………………………………………………

97

ROZDZIAŁ X
OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSROR ……………………………………

100

ROZDZIAŁ XI
PLANOWANE DZIAŁANIA „LGR JĘDRZEJOWSKA RYBA” ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM
LSROR, W TYM PODANIE TERMINÓW KONKURSÓW NA WYBÓR OPERACJI DO
REALIZACJI, W RAMACH WDRAŻANIA LSROR ……………………………………………………………..

104

ROZDZIAŁ XII
ZASADY I SPOSÓB DOKONANIA OCENY WŁASNEJ FUNKCJONOWANIA LGR ………………..

107

ROZDZIAŁ XIII
SPÓJNOŚĆ LSROR Z DZIAŁANIAMI I OPERACJAMI PLANOWANYMI DO REALIZACJI
NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW I STRATEGII ……….

111

ROZDZIAŁ XIV
OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH NAKŁADANIE SIĘ
POMOCY W PRZYPADKU, GDY LGROR PLANUJE REALIZACJĘ OPERACJI I DZIAŁAŃ
W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ……………………………………………………….

116

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

4

WSTĘP
W myśl uni jnej definicji , lokalna stra tegia rozwoju to spójna grupa opera cji
na kierowanych na osiągni ęcie lokalnych celów i zaspokojenie lokalnych potrzeb, wdrażania na
zasadzie pa rtnerstwa na właści wym poziomie (art. 2 pkt g rozporządzenia Rady Ws pólnoty
Europejskiej nr 1698/2005).
Niniejs zy dokument – Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego (LSROR) zos ta ła
sporządzona dla „Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejowska Ryba ”, obejmującego obs za r
ws zys tkich dziewi ęciu gmin powia tu jędrzejows kiego położonego w południowej częś ci
województwa świ ętokrzys kiego: Imielno, Jędrzejów, Ma łogoszcz, Nagłowi ce, Oksa , Sędziszów,
Słupia

Jędrzejowska ,

Sobków, Wodzis ław.

Teren

ten, ja ko

powiatowa

jednostka

administra cyjna , jest wyodrębniony admi nistra cyjnie, gospoda rczo, kul turowo i turys tycznie.
Jes t to teren cechujący się dużą potrzebą rozwoju i wieloma pomys łami na przys złoś ć.
Lokalna Stra tegia Rozwoju Obs za rów Ryba cki ch jes t jednym z na jważniejszych
elementów

realizowania

programu

„Zrównowa żony

rozwój

sektora

rybołówstwa

i nadbrzeżnych obs za rów ryba cki ch 2007 -2013”, odgrywa ona ba rdzo dużą rolę w działalnoś ci
ka żdej Lokalnej Grupy Ryba ckiej z kilku powodów wś ród których można wyodrębni ć
na jważniejsze:
 ws kazuje zasady i kierunki działania na lata 2010-2015, które zdyna mizują rozwój
obsza ru objętego dzia łaniem LSROR;
 jes t

wypra cowana

przez

społeczeńs two

całego

powia tu

jędrzejowskiego,

a w szczególnoś ci przez wszys tki ch właści cieli gospoda rs tw ryba cki ch i za wiera potrzeby
i aspi ra cje lokalnej społecznoś ci ;
 jes t dokumentem, który będzie oceniany w konkursie ogłos zonym przez Minis ters two
i Rozwoju Wsi na wybór LGR.

W procesie tworzenia LSROR czynny udzia ł brali członkowie s towa rzyszenia „LGR
Jędrzejowska Ryba ”. Okazję do wypowiedzenia si ę i konsul ta cji mieli podczas wa rszta tów,
spotkań i

konsul tacji

właś ciciele/dzierża wcy gospoda rs tw

przedsiębiorców, samorządów i młodzieży.

ryba cki ch, przeds tawi ciele
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Należy za tem s twierdzi ć, i ż dokument ten jes t zbudowany na solidnych pods tawa ch
merytorycznych i wynika z a utentycznych potrzeb, a proces jego pows tawania był opa rty na
zasada ch pa rtners twa. Przeprowadzone konsulta cje społeczne są dowodem, iż LSROR jes t
adekwa tna do obecnej s ytuacji , a opera cje, które przewiduje z pewnoś cią przynios ą w
przys złoś ci oczeki wane efekty.
Dzia łania za wa rte w LSROR koncentrują się wokół dwóch na jwa żniejszych celów
ogólnych, których osiągnięcie

zagwa rantuje

zrównoważony i s ta ły rozwój obsza ru

uzależnionego od ryba ctwa :
1. Poprawa , jakoś ci życia osób związanych z gospoda rką ryba cką.
2. Rozwój ekoturystyki, rekreacji bazującej na wzmocnieniu konkurencyjności i atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa.

Wybra ne cele s tra tegi czne i opera cyjne wynika ją z uwa runkowań obs za ru objętego
Lokalną Stra tegią Rozwoju Obs za rów Ryba ckich, przeprowadzonej a nalizy SWOT ora z s tanowi ą
odpowiedź na zidentyfi kowane podczas konsul ta cji potrzeby miejs cowych właś cicieli
gospoda rstw ryba cki ch.
Lokalna Stra tegia Rozwoju Obs za ru Rybackiego Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejows ka
Ryba jes t zaproszeniem do współpra cy wszys tki ch osób, ins tytucji i ś rodowisk, którym zależy na
dynami cznym rozwoju obsza rów wiejski ch naszego regionu i popra wie jakoś ci życia osób
zwi ązanych z gospoda rka ryba cką. Preferowane opera cje zaproponowane w Stra tegii stanowi ą
wyzwania dla ca łej społecznoś ci l okalnej. Ka żda z ni ch musi być realizowane przez wiele
podmiotów, rozumiejących s woją rolę w podejś ciu do realiza cji LSROR
Dzi ękujemy ws zys tki m pa rtnerom lokalnym za zaangażowanie i wkład merytoryczny w
pows tanie niniejszego dokumentu, życzymy ws zys tki m, aby osiągni ęcie celów Lokalnej Stra tegii
Rozwoju Obs za rów Rybacki ch przyczyniło si ę do dynami cznego i zrównoważonego rozwoju
naszego obsza ru.

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej
Jędrzejowska Ryba
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ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA „LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ JĘDRZEJOWSKA RYBA” JAKO
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSROR

1.1. NAZWA I STATUS PRAWNY LGR ORAZ DATA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO I NUMER W TYM REJESTRZE

Na zwa – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”
Sta tus pra wny – Stowarzyszenie działa jące na mocy aktów pra wnych:
 Us ta wy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowa rzys zenia ch (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.);
 Us ta wy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowa żonego rozwoju sektora
ryba ckiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72,poz.
619);
 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w spra wie Europejskiego
Funduszu Ryba ckiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006r. s tr. 1);
 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 ma rca 2007 r. us tana wiającego
szczegółowe zasady wykona nia rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w spra wie
Europejskiego Fundus zu Ryba ckiego;
 Sta tutu.

Data wpisu do KRS

–

10.12.2009 r.

Numer KRS

–

0000343872

REGON

–

260349669

NIP

–

656 2302 181

1.2. OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA

Z i ni cja tywy Sta ros ty Jędrzejows kiego w dniu 21 ma ja 2009 r. w siedzibie Sta ros twa
Powia towego w Jędrzejowie przy ulicy 11 Lis topada 83, odbyło się spotkanie z pra cowni kami
Świ ętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel ca ch, dotyczące Programu Opera cyjnego

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

7

„Zrównoważony rozwój sektora rybołóws twa i nadbrzeżnych obsza rów ryba cki ch 2007 – 2013”,
którego celem było omówienie uruchomienia wdrażania osi IV PO Ryby 2007-2013 na terenie
województwa świ ętokrzyskiego. Uczes tnikami spotkania byli przeds tawi ciele wszys tkich gmin
powia tu jędrzejowskiego oraz właści ciele/dzierżawcy gospoda rs tw ryba cki ch z terenu powiatu
jędrzejowskiego.
W dniu 16 czerwca 2009 r. z i nicja tywy Za rządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Jędrzejowska – Gryf”
przedsta wicielami

w Sta ros twie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło si ę spotkanie z

Sta rostwa

Powia towego, wójta mi

i

burmis trzami

gmin

powiatu

jędrzejowskiego. Celem spotkania było przeds tawienie informacji na tema t za łożeń Osi
Priorytetowej 4 ora z zasad tworzenia lokalnych grup ryba cki ch. Zebra ni jednomyślnie uznali, i ż
należy na terenie powiatu jędrzejowskiego utworzyć lokalną grupę rybacką.

Zarząd LGD „Ziemia Jędrzejowska –Gryf” oraz uczestnicy spotkania z dniu 16.06.2009 r.
Źródło: www.lgd-jedrzejow.republika.pl

W dniu 24 czerwca 2009 r. także z ini cjatywy Sta ros ty Jędrzejowskiego Pa na Edmunda
Ka czma rka , odbyło się zebranie informa cyjno-szkoleniowe, w którym udział wzi ęła wi cedyrektor
Świ ętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel ca ch ja ko jednos tki poś redni czącej, Pani
Mi rosła wa Mochocka , zapros zeni burmis trzowie, wójtowie ora z zainteresowane osoby z terenu
powia tu jędrzejowskiego.
Zebrani uznali , że należy powoła ć na terenie powiatu jędrzejowskiego lokalną grupę
ryba cką, a burmistrzowie i wójtowie wyra zili chęć przys tąpienia do mającego pows ta ć
s towa rzys zenia . Wybrano Grupę Ini cja tywną, przed którą pos tawiono zadanie formalnego
przygotowania zebrania założycielskiego s towa rzys zenia LGR, ora z za chęcenie właś cicieli
gospoda rstw ryba cki ch z terenu powiatu do aktywnego udzia łu w tym zebraniu.
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Wicestarosta Powiatu Jędrzejowskiego Pani Ewa
Ptasznik otwiera cykl szkoleń w Jędrzejowie.
Źródło: materiały własne

Przynależność

do

s towarzys zenia
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Przewodniczący komitetu Grupy Inicjatywnej
Marian Frankiewicz.

„LGR

Jędrzejowska

Ryba ”

zadekla rowali

przedsta wiciele z ws zys tki ch 9 gmin tworzących Powiat Jędrzejowski , jak również Pan Sta ros ta
Powia tu Jędrzejows kiego.
W mi ędzyczasie w Sta ros twie Powia towym w Jędrzejowie odbywały si ę szkolenia
realizowane na zlecenie Minis terstwa Rolni ctwa i Rozwoju Wsi przez Stowa rzys zenie
„AGROLINIA”. Szkolenia dotyczyły głównych zasad realiza cji osi priorytetowej 4 Programu
Opera cyjnego RYBY 2007 – 2013 i były prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów ds .
rozwoju obsza rów wiejs kich i a ktywiza cji społecznoś ci lokalnych. Zos tało przeszkolonych łącznie
68 osób, z czego 38 upra wniono do otrzymania specjalnych certyfi katów, potwierdza jących i ch
aktywny udzia ł w całym cyklu szkoleń.

Szkolenie prowadzi ekspert Stowarzyszenia AGROLINIA z Warszawy Pani Katarzyna Boczek.
Źródło: materiały własne
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Uzyskane certyfi ka ty wręczył na Walnym Zebra niu Członków Stowa rzyszenia Lokalna
Grupa Ryba cka w dniu 21.01.2010 r. Sta rosta Powiatu Jędrzejowskiego Edmund Ka czmarek.

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręcza certyfikaty uczestnikom cyklu szkoleń.

Powołana Grupa Ini cja tywna wys tosowa ła zaproszenia do ws zys tki ch gmin powiatu
jędrzejowskiego, celem za chęcenia i ch do przys tąpienia do tworzonej Lokalnej Grupy Ryba ckie j.
Członkowie Grupy Inicja tywnej wzi ęli udział w sesja ch poszczególnych rad gmin, gdzie wyjaśniali
zasadnoś ć powołania takiego s towa rzys zenia . Efektem tych działań było podjęcie uchwal o
przys tąpieni u do tworzącego si ę s towa rzyszenia wszys tki ch 9 sa morządów gminnych powiatu
jędrzejowskiego (Ma łogoszcz, Jędrzejów, Sędziszów, Imielno, Nagłowi ce, Oksa , Słupia
Jędrzejowska , Sobków, Wodzisła w) ora z samego powiatu jędrzejowskiego. Jednocześnie Grupa
Ini cja tywna przy współpra cy Samorządów Gminnych zorga nizowa ła 9 spotkań na terenie 9
gmin z właś ci cielami gospoda rs tw ryba cki ch ora z z przeds tawi cielami innych ś rodowisk,
zwi ązanych z działalnoś cią ryba cką na terenie danej gminy. Efektem tych s potkań było
podpisanie wstępnych dekla ra cji przys tąpienia do tworzącego si ę Stowa rzys zenia.
Grupa Ini cjatywna przygotowała również s tosowne dokumenty, a nas tępnie zwoła ła
Zebranie Za łożycielskie, które odbyło si ę w dniu 25 września 2009 r. W zebraniu tym wzi ęło
udzia ł 28 osób fi zycznych ora z 8 przeds tawi cieli samorządów. Podjęto uchwałę o powołaniu
Stowa rzys zenia pod na zwą „Lokalna Grupa Ryba cka Jędrzejowska Ryba ”, uchwalono Statut
s towa rzys zenia , wybrano Komi tet Za łożycielski , Za rząd, Komisję Rewizyjną oraz Komi tet.
Skompletowane dokumenty z zebra nia założycielskiego zos tały s kierowa ne w dniu 3.10.2009r.
do Sądu Rejonowego w Kiel ca ch - Kra jowego Rejes tru Sądowego celem
s towa rzys zenia .

rejes tra cji
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Zebranie założycielskie w dniu 25.09.2009r
Źródło: materiały własne

Pos tanowieniem Sądu Rejonowego w Kiel ca ch z dnia 09.12.2009r, z dniem 10.12.2009r.
zos ta ło za rejes trowane w Kra jowym Rejestrze Sądowym

Stowa rzys zenie „Lokalna Grupa

Ryba cka Jędrzejowska Ryba” pod nr KRS 0000343672.
Na s kutek akcji informa cyjnej w Gminach, a rtykułów informa cyjnych w prasie lokalnej,
dalsze 26 osób podpisa ło dekla ra cje wyraża jące chęć przys tąpienia do s towa rzys zenia. Zgodnie
ze Sta tutem „LGR Jędrzejowska Ryba ”, Za rząd stowa rzys zenia Uchwa łą z dnia 5.01.2010r.
przyjął na członków Stowa rzys zenia te 26 osób.

1.3. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LGR JĘDRZEJOWSKA RYBA”

Aktualnie s towa rzys zenie liczy 63 członków, co przes tawia poni ższe zesta wienie:
Tabela 1. Wykaz gmin należących do „LGR Jędrzejowska Ryba”
Lp.

1.

Gmina

Sędziszów

Nazwa i adres

Uchwała Nr …
Z dnia …

Reprezentant

Urząd Miejski

Uchwała Nr

Ul. Dworcowa 20

XXXIII/323/2009 Rady

Pani Małgorzata

28-340 Sędziszów

Miejskiej w Sędziszowie

Flak

Data przystąpienia

Reprezentuje

do Stowarzyszenia

sektor

5.01.2010r.

publiczny

25.09.2009r.

publiczny

25.09.2009r.

publiczny

z dnia 30.07. 2009
Urząd Gminy Sobków
2.

Sobków

Uchwała Nr

Pl. Wolności 12

XXXVI/175/2009 Rady

Pan Marek

28-305 Sobków

Gminy w Sobkowie z dnia

Kubziakowski

17.07.2009 r.
Uchwała Nr

3.

Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

XXXI/221/2009 Rady

Pani Elżbieta

ul. Mikołaja Reja 9

Gminy w Nagłowicach z

Frejowska – Wójt

28-362 Nagłowice

dnia 30 czerwca 2009 roku

Gminy Nagłowice
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Uchwała Nr

Pani Agata

XXVII/175/2009 Rady

Wojtasik-

Gminy w Oksie z dnia 30

pracownik Urzędu

czerwca 2009 roku

Gminy w Oksie

Urząd Gminy Oksa
4.

Oksa

ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa

7.

publiczny

25.09.2009r.

publiczny

25.09.2009r

publiczny

25.09.2009r.

publiczny

5.01.2010r.

publiczny

25.09.2009r.

publiczny

Data przystąpienia

Reprezentuje

do Stowarzyszenia

sektor

82040412348

25.09.2009r.

społeczny

53083000537

25.09.2009r.

społeczny

54041202477

25.09.2009r.

społeczny

69012603452

25.09.2009r.

gospodarczy

55020817497

25.09.2009r.

społeczny

50062603998

25.09.2009r.

gospodarczy

55042706519

25.09.2009r.

społeczny

XXXI/149/2009 Rady

28-350 Słupia

Gminy Słupia Jędrzejowska

(Jędrzejowska)

z dnia 03.08.2009r.

Urząd Miejski

Uchwała Nr XLVII/361/ 09

ul. 11 Listopada 33

Rady Miejskiej w

28-300 Jędrzejów

Jędrzejowie z dnia

Urząd Miasta i Gminy

Uchwała Nr 22/178/09

Małogoszcz

Rady Miejskiej w

ul. Jaszowskiego 3 a

Małogoszczy z dnia 23

28-366 Małogoszcz

lipca 2009 r.

Urząd Gminy Wodzisław

Uchwała Nr XXVIII/189/09

Pan Józef Syska -

ul. Krakowska 6

Rady Gminy Wodzisław z

Wójt Gminy

28-330 Wodzisław

dnia 18 września 2009 r.

Wodzisław

Jędrzejowsk

Jędrzejów

Małogoszcz

8.

Urząd Gminy Imielno
Imielno

ul. Cmentarna 7

Uchwała Nr XXVI/130/09

Pan Paweł Baran
podinspektor ds.
ochrony wód

Pan Waldemar
Woźniak

Pan Jan Głogowski
Burmistrz Miasta i
Gminy Małogoszcz

Pan Wiesław Faryna

Rady Gminy w Imielnie z
dnia 26 sierpnia

28-313 Imielno

10.

25.09.2009r.

Jędrzejowska

Wodzisław

9.

publiczny

Uchwała Nr

a

6.

25.09.2009r.

Urząd Gminy Słupia

Słupia
5.

11

2009 r.

– Inspektor ds.
obrony cywilnej,
wojskowych i
rolnictwa

Starostwo Powiatowe w

Uchwała Nr XXXI/174/09

Pan Edmund

Powiat

Jędrzejowie

Rady Powiatu w

Kaczmarek -

Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

Jędrzejowie z dnia

Starosta

02.09.2009

Jędrzejowski

Tabela 2. Wykaz pozostałych członków należących do „LGR Jędrzejowska Ryba”
L.p

Nazwisko i imię

1.

Adamczyk Marta

2.

Dębiński Mieczysław

3.

Frankiewicz Marian

4.

Grzych Sławomir

5.

Górski Jerzy

6.

Gajda Jan

7.

Jabłoński Wojcie ch

Adres zamieszkania

Data i miejsce
urodzenia

Dąbrowica 56

04.04.1982 r.

28-350 Słupia Jędrzejowska

Jędrzejów

Stare Kotlice 13;

30.08.1953 r.

28-305 Sobków

Jędrzejów

ul. Ogrodowa 22 a;

12.04.1954 r.

28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

Krzelów 41;

26.01.1969

28-340 Sędziszów

Tarnobrzeg

ul. Modrzewiowa 5 a ;

08.02.1955 r.

28-363 Oksa

Kuślin

Ossowa 86;

26.06.1950 r.

28-305 Sobków

Jędrzejów

ul. 11 Listopada 75/3;

27.04.1955 r.

28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

PESEL
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8.

Konieczy ński Michał

9.

Krowicki Sławomir

10.

Maniara Jerzy

11.

Miśkiewicz Edward

12.

Miśta Małgorzata

Piaski 2;

29.09.1929 r.

28-300 Jędrzejów

Warszawa

Piła 39;

08.06.1966 r.

28-340 Sędziszów

Jędrzejów

Dzierzążnia 5;
28-363 Oksa

Matus Izabela

15.

Pakuła Jacek

18.

Sędek Wojciech

19.

Siwiec Hieronim

20.

Stępień Adrian

21.

Sygut Bogusław

22.

Stypuła Leszek

23.

Trawiński Romuald

24.

Wójcik Bogusław

25.

Wnuk Maciej

26.

Wnuk Anna

27.

Knapik Stanisław

28.

Głogowska Justyna

gospodarczy

56090518019

25.09.2009r.

gospodarczy

54072118617

25.09.2009r.

społeczny

70022213645

25.09.2009r.

gospodarczy

61091609369

25.09.2009r.

gospodarczy

67030213457

25.09.2009r.

gospodarczy

Nie dot.

25.09.2009r.

gospodarczy

54010217756

25.09.2009r.

gospodarczy

67122506410

25.09.2009r.

gospodarczy

77051200277

25.09.2009r.

gospodarczy

46011404659

25.09.2009r.

społeczny

87061407636

25.09.2009r.

gospodarczy

67050312215

25.09.2009r.

gospodarczy

46071202314

25.09.2009r.

gospodarczy

51063013537

25.09.2009r.

gospodarczy

25.09.2009r.

gospodarczy

83102107551

25.09.2009r.

gospodarczy

19.07.1958 r. Oksa

58071911523

25.09.2009r.

społeczny

07.05.1957r. Oksa

57050716717

25.09.2009r.

gospodarczy

81050710945

25.09.2009r.

społeczny

05.09.1956 r. Oksa

22.02.1970 r.

28-362 Nagłowice

Jędrzejów

Ul.Słowackiego 14;

16.09.1961 r.
Wadowice

Chorzewa 49 C;

02.03.1967 r.

28-300 Jędrzejów

Jędrzejów

31-752Kraków

Suchoń Pi otr

25.09.2009r.

Nowa Wieś 114;

Kraków

17.

66060803438

Mierzwin

ul. Makuszyńskiego 24

Sędek Leszek

gospodarczy

28-313 Imielno

Przeds.Wielobranż.

16.

25.09.2009r.

21.07.1954 r.

28-300 Jędrzejów
14.

29092903455

Mierzwin 22;

Os. Murawiec II
13.

12

Nie dot.

Mnichów 124;

01.01.1954 r.

28-300 Jędrzejów

Mnichów

Stawy 2A;

25.12.1967 r.

28-313 Imielno

Busko Zdrój

Karsznice 87 A;

12.05.1977 r.

28-366 Małogoszcz

Kraków

Lipnica 24

14.01.1946 r.

28-366 Małogoszcz

Lipnica

Korytnica 90 A;

14.06.1987 r.

28-305 Sobków

Pińczów

Rakoszyn 91;
28-362 Nagłowice

03.05.1967 r. Oksa

ul. Szareckiego 10;

12.07.1946 r.

25-233 Kielce

Ząbkowice Śląskie

Dąbrowica 56;

30.06.1951 r.

28-350 Słupia Jędrzejowska

Kraków

ul. Wróblewskiego 13

26.08.1953 r.

53080261429

41-300 Dąbrowa Górnicza

Zakrzów

2

ul. Leśna 2; 28-363 Oksa
Wilanów 74 a;
28-300 Jędrzejów
Trzciniec 135 A
28-362 Nagłowice

21.10.1983 r.
Jelenia Góra

Osiedle 17/7

07.05.1981r.

28-366 Małogoszcz

Kielce
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Stanisław Bik

30

Świekowski Łukasz

31

Lol Wojcie ch

32.

Adamek Marta

33

Pacholec Ire neusz

34

Szwach Piotr

35

Kasperek Tadeusz

36

Borowiecki Marcin

37

Lagierski Walerian

38

Beszterecha Andrzej

39

Zarzycki Rafał

40

Szpak Cezary

41

Lechowi cz Łukas z

42

Kowalski Jan

43

09.08.1949

49080912012

5.01.2010

gospodarczy

01.11.1983r.

83110109416

5.01.2010r.

gospodarczy

Ruda Zajączkowska

19.05.1981r.

81051910856

5.01.2010r.

gospodarczy

Rembieszyce 26

12.03.1971r.

71031230627

5.01.2010r.

gospodarczy

18.03.1960r.

60031817439

5.01.2010r

gospodarczy

15.03.1961r.

61031508051

5.01.2010r.

gospodarczy

11.03.1950r.

50031103595

5.01.2010

gospodarczy

14.10.1973r.

73101408170

5.01.2010r.

gospodarczy

28.08.1952r.

52082806830

5.01.2010r

gospodarczy

16.06.1960r.

60061612433

5.01.2010r.

gospodarczy

16.03.1981r.

81031613351

5.01.2010r.

gospodarczy

25.02.1970r.

70022514531

5.01.2010r.

gospodarczy

17.07.1982r.

82071710493

5.01.2010r.

gospodarczy

27.12.1948r.

48012714335

5.01.2010r.

23.03.1964r.

64032302972

5.01.2010

gospodarczy

25.07.1970r.

70072516552

5.01.2010

gospodarczy

03.04.1942r.

42040303275

5.01.2010r.

gospodarczy

18.07.1958r.

58071614338

5.01.2010r.

gospodarczy

04.06.1949r.

49060403730

5.01.2010r.

gospodarczy

Brak danych

Brak danych

5.01.2010r.

gospodarczy

27.03.1954r.

54032713320

5.01.2010r.

społeczny

15.05.1944r.

44051502333

25.09.2009r.

gospodarczy

28-300 Jędrzejów
Ul Mieszka I 2
28-300 Jędrzejów

Ul. Bąkowa 7/1
38-340 Sędziszów
Ul. Platanowa 4
Kędzierzyn Koźle
Ul. Dębowa 8
28-300 Jędrzejów
Popowice 23
28-363 Oksa
Warzyn II 14
28-362 Nagłowice
Korytnica 153
28-305 Sobków
Opatkowice Murowane 45
28-313 Imielno
Węgleszyn 150
28-363 Oksa
Ul. Jeżewskiego 12
28-300 Jędrzejów
Ul. Leśna 25
28-363 Oksa

Radziejewski

Ul. Leśna 22

Mirosław

28-362 Oksa

44

Kobyłka Włodzimierz

45

Rawa Henryk

46

Brożek Zbigniew

47

Sędek Władysław

48

Ludwinów 17

Ul. Mokra 4
28-362 Oksa
Ul. Słowackiego 30
05-822 Milanówek
Ul. Leśna 25
28-363 Oksa
Ul. Piastowska 11
28-300 Jędrzejów

Krasnobę dska

Piaski 185

Elżbieta

28-300 Jędrzejów

49

Wypych Bogusława

50.

Wtorek Kazimierz

13

Ul. Osiedlowa 6
28-300 Jędrzejów
ul. Jana Pawła II 34
28-300 Jędrzejów

gospodarczy
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Knapik Aleksandra

52

Molęda Leszek

53

Suchoń Mieczysław

Trzciniec 135a
28-362 Nagłowice
Sprowa 40
28-350 Słupia
Stawy 2a
28-313 Imielno

14

01.02.1934r.

34020114360

5.01.2010r.

gospodarczy

10.12.1961r.

61121006872

5.01.2010r.

gospodarczy

08.03.1941r.

41030802950

26.04.2010r.

społeczny

Tabela 3. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGR

Sektor

Liczba partnerów w składz ie LGR

% składu LGR

Sektor publiczny

10

15,9%

Sektor społe czny

12

19,0%

Sektor gospodarczy

41

65,1%

Razem

63

100,0%

Jak wynika z powyższego zes tawienia za chowany zosta ł wymóg trójsektorowości . W skład
s towa rzys zenia „LGR Jędrzejowska Ryba ” wchodzi 63 członków, z czego:
a) sektor publi czny reprezentuje 10 członków co s tanowi 15,9% składu s towarzys zenia ,
b) sektor społeczny reprezentuje 12 członków co stanowi 19,0 % składu s towa rzyszenia,
c) sektor gospoda rczy reprezentuje

41 członków

co s tanowi

65,1%% składu

s towa rzys zenia .
15,90%

19,00%
65,10%

se ktor publiczny

sektor społeczny

sektor gospodarczy

1.4. SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU „LGR JĘDRZEJOWSKA RYBA”

Sta n członków LGR może ulega ć zmianie w wyniku przyjmowania nowych członków lub
rezygna cji , czy też utra ty członkows twa z przyczyn określonych przez Statut LGR. Nabycie
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członkowstwa określa §12 Sta tutu „LGR Jędrzejowska Ryba ”.
Członkiem zwyczajnym „LGR Jędrzejowska Ryba" może być:
1. Osoba fi zyczna , która :
a) spełnia wa runki określone w us tawie „Pra wo o s towa rzyszeniach”
b) dzia ła na rzecz obsza rów wiejski ch zależnych głównie od ryba ctwa ;
c) złoży deklara cję członkows ką i dokona wpłaty wpisowego.
2. Osoba prawna, w tym jednos tka samorządu terytorialnego z wyłączenie m samorządu
terytorialnego , która przeds tawi uchwa łę organu s tanowi ącego, zawiera jącą:
a) deklara cję przys tąpienia do „LGR Jędrzejows ka Ryba
b) ws kazanie osoby reprezentującej osobę pra wną w „LGR Jędrzejowska Ryba ”
Na bycie i utra tę członkows twa określa §13 s ta tutu który mówi , że nabycie i utra ta
członkos twa następuje w drodze uchwały

przyjętej zwykłą wi ęks zoś cią głosów Za rządu

Stowa rzys zenia .
Skreślenie z listy członków Stowa rzys zenia „LGR Jędrzejows ka Ryba ” określa

§15 i

nas tępuje z powodu:
a) pisemnej rezygna cji złożonej Za rządowi ,
b) złożenia Za rządowi uchwa ły organu s tanowiącego o wys tąpieniu z „LGR Jędrzejowska
Ryba ”(dotyczy osób pra wnych).
c) wykl uczenia przez Za rząd:
 za dzia łalnoś ć niezgodną ze Sta tutem l ub uchwa łą władz Stowa rzys zenia ,
 za pozbawienie praw publi cznych w wyniku pra womocnego orzeczenia sądu,
d) śmierci osoby fi zycznej lub likwida cji osoby prawnej.
W §16 Sta tutu przewidziano;
 od uchwa ły Za rządu

w przedmiocie wykl uczenia członkowi Stowa rzys zenia

przys ługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w termi nie 30 dni od dnia
doręczenia uchwa ły Za rządu o wykluczeniu,
 uchwa ła rozs trzygająca odwołanie podejmowana jest na na jbliżs zym Walnym
Zebraniu Członków i jest os ta teczna .
Wła dza mi Stowa rzys zenia „LGR Jędrzejowska Ryba ” są:
 Walne Zgromadzenie Członków;
 Za rząd;
 Komisja Rewizyjna ;
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 Komi tet.
Kompetencje pos zczególnych organów określa Statut a kompetencje Komi tetu
„Regula min Komi tetu” Stowa rzyszenia „LGR Jędrzejows ka Ryba ”.
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ROZDZIAŁ II
OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW
RYBACKICH

2.1. WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGR WRAZ Z OKREŚLENIEM LICZBY
MIESZKAŃCÓW I GĘSTOŚCIĄ ZALUDNIENIA

Obs za r działania Lokalnej Grupy Ryba ckiej obejmuje obręb a dminis tra cyjny ca łego
powia tu jędrzejowskiego. Za równo powia t jak i LGR tworzy dziewi ęć gmin: trzy gmi ny miejskowiejskie (Jędrzejów, Ma łogoszcz, Sędziszów) ora z sześ ć gmin wiejski ch (Imielno, Wodzisła w,
Sobków, Nagłowi ce i Oksa).
Powia t jędrzejows ki położony jes t w południowo-za chodniej części województwa
świ ętokrzyskiego i grani czy z terena mi województw: ma łopolskiego od południa i śląskiego - od
południowego-zachodu. W województwie świ ętokrzyskim - sąsiaduje z powia tami : pińczowski m
od południowego wschodu, kieleckim ziemskim od północnego-ws chodu i włoszczowskim od
północnego za chodu.
2

Tabela 4. Powierzchnia gmin należących do „LGR Jędrzejowska Ryba” [w km ]

Ję d r zejó w

M a ło g o szcz

Sę d ziszó w

Im ieln o

N ag ło w ice

Ok sa

Słu p ia J .

So b k ó w

W o d zisła w

227

146

146

101

117

91

108

144

177

Źródło: GUS

Gęs tość zaludnienia , li czbę mies zkańców na oma wianym obsza rze przeds tawia poni ższa tabela :

Tabela 5. Gęstość zaludnienia w powiecie jędrzejowskim

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców

Ilość os ób na 1 km2

1.

Jędrzejów

29467

128

2.

Sędziszów

13156

89

3.

Małogoszcz

11853

80
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4.

Słupia Jędrzejowska

4576

42

5.

Sobków

8360

58

6.

Wodzisław

7630

42

7.

Nagłowice

5283

45

8.

Oksa

4873

54

9.

Imielno

4602

45

10

Obszar LGR

89800

71

Źródło: GUS 31.12.2008r.

Gęs tość zaludnienia na obsza rze objętym LSROR jes t zna cznie ni ższa niż ś rednia gęs tość
zal udnienia na terenie kra ju (122), jak również ś rednia dla sa mego województwa
świ ętokrzyskiego (109).

2.2. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GEOGRAFICZNE, PRZYRODNICZE, HISTORYCZNE
I KULTUROWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ
Gminy tworzące obsza r objęty działaniami LGR Jędrzejowska Ryba grani czą ze sobą i
s tanowią zwa rty obs za r. Jes t to obsza r s pójny nie tylko terytorialnie, ale również przyrodni czo,
kul turowo i his torycznie, co pozwala traktowa ć go jako jednoli ty, odrębny mikroregion.
Powierzchnia obsza ru objętego LSROR wynosi 1257 km 2 i zamieszkuje go 89.800 osób (s tan na
koniec 2008 r. wg GUS).

Rysunek 1. Powiat jędrzejowski na tle województwa świętokrzyskiego
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Ukształtowanie powierzchni

Obs za r LGR ma ba rdzo ciekawe uks ztałtowanie powierzchni . Na południu rozci ąga się
pas wyżyn, a na północy pas s ta rych gór, z których w na jbliżs zym s ąsiedztwie zna jdują si ę - na
południowym-zachodzie Wyżyna Krakowsko - Częs tochows ka, a na południowym-wschodzie
Wyżyna Kielecko - Sandomiers ka.
Oddziela je od siebie obs za r Niecki Nidziańskiej - obszernego zapadliska tektoni cznego.
Jego teren jes t odwadniany sieci ą rzeczną w kierunku Wis ły, poprzez główną rzekę Nidę, od
której wzi ęło na zwę Ponidzie. Kra jobra z Ponidzia jes t ba rdzo zróżni cowany. W za chodniej częś ci
dominują lessowe wzgórza Ga rbu Wodzis ławskiego z dużym udziałem obs za rów leśnych,
na tomiast północną częś ć Ponidzia za jmuje Płas kowyż Jędrzejowski , cha rakteryzujący si ę
wydłużonymi , ła godnie zaokrąglonymi wzgórzami .

Klimat

Według klima tycznego podziału Polski klima t obs za ru LGR należy do Ma łopolskiego
Regionu Klima tycznego. Klima t w tym regionie jest s tosunkowo ciepły i niezbyt wil gotny.
Średnia roczna suma opadów wynosi 626 mm. Na jwięcej opadów atmos ferycznych przypada na
okres od ma ja do sierpnia . Długoś ć okresu wegeta cyjnego wynosi 210-220 dni i zależna jes t
m.i n. od uks zta łtowa nia terenu. Średnia roczna tempera tura powietrza wynosi około 7,5o C.
Średnia tempera tura stycznia wynosi -3,5o C, na tomiast ś rednia tempera tura lipca wynosi
17,7o C. Pierwsze przymrozki pojawia ją si ę 15 październi ka, os ta tnie około 3 ma ja. Pa rowanie
terenowe wynosi 400- 450mm, natomias t pokrywa śnieżna zalega przez 80-100 dni w czasie
roku. Na terenie powiatu przeważa ją wia try za chodnie i południowo-za chodnie. Rejon znajduje
się na szlaku burz gradowych. Jest to klimat korzys tny dla rozwoju rolnictwa .

Gleby

Południowa i ś rodkowa częś ć powia tu za jęta jes t głównie przez rędziny o kompleksa ch
od ps zennego dobrego – kl . IIIa do IVb. W częś ci północnej na jwiększy udzia ł mają gleby s łabe,
głownie bieli cowe – klas V i VI. Niewielkimi pła tami wys tępują gleby II klasy bonita cyjnej,
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na tomiast nieco wi ęcej jes t gleb klas y IV, wykszta łconych nierównomiernie na ca łym obsza rze
powia tu. Wś ród form użytkowania terenu na obs za rze powiatu jędrzejowskiego dominują
użytki rolne, które stanowi ą 72,8 % jego powierzchni . Las y i grunty leśne za jmują 18,8 %,
na tomiast na pozos ta łe grunty, w tym nieużytki i tereny zurbanizowane przypada 7,9 %
powierzchni powia tu.

Bogactwa naturalne

Teren dzia łania LGR jest zasobny w surowce mineralne, co jes t wyni kiem budowy
geologi cznej. W bilansie zasobów naturalnych zna jduje si ę 13 złóż kruszyw na turalnych, obecnie
ekspl oatowane jes t złoże „Bełk”. Na cztery złoża kamienia drogowego i budowlanego
ekspl oatowane jes t jedno – „Głuchowiec”. Zna jdują się tutaj również w dużej ilości złoża
wa pieni i ma rgli przyda tnych dla przemys łu wapienni czego i cementowego. Obecnie
ekspl oatowane s ą następujące złoża : „Leśnica -Ma łogos zcz” (eksploa towane przez Ma łogos zcz
Lafa rge Cement Polska S.A.) oraz „Sobków 84” (ekspl oatowane przez Zakłady Przemys łu
Wa pienni czego „Trzus kawi ca” S.A. w kopalni „Wierzbi ca”).

Lesistość

Na turalnym boga ctwem powia tu jędrzejowskiego są las y, których powierzchnia w
powiecie wynosi 23608,8 ha , s tanowi ące w wi ększości własnoś ć Ska rbu Pańs twa . Lesis toś ć
powia tu wynosi ok. 18,8%. Lesistoś ć w powiecie rozłożona jes t nierównomiernie. Gmi ny o
na jwiększej lesistoś ci to: Ma łogos zcz, Jędrzejów, Oksa i Na głowice. Przeci ętny wiek
drzewos tanów wynosi ponad 70 lat.

Zasoby wody

Obs za r LGR jes t terenem zasobnym w wodę podziemną. Wody te s ą jedna kże ba rdzo
na ra żone na zanieczys zczenia antropogeniczne ze wzgl ędu na sła bą i zola cję od powierzchni
utwora mi nieprzepuszczalnymi .
Wys tępujące w utwora ch jury i kredy poziomy wodonośne s tanowi ą Główne Zbiorni ki
Wód Podziemnych (GZWP). W obrębie LGD wys tępują nas tępujące Główne Zbiorniki Wód
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Podziemnych: GZWP 408 – niecka miechowska NW (Cr3), GZWP 409 – niecka miechows ka SE
(Cr3), oraz GZWP 416 – „Małogoszcz” (J3)
Główną rzeką na terenie powia tu jes t Nida , w początkowym odcinku Bia ła Ni da
przepływa jąca we ws chodniej części terenu z północy na południe. Jes t to typowa rzeka ni zinna ,
płynąca na piaszczys tym podłożu. Długoś ć rzeki przepływa jącej przez obsza r LGR wynosi ok. 40
km. Głównymi pra wobrzeżnymi jej dopływami na oma wianym obsza rze są rzeki : Łososina ,
Brzeźni ca (16,8 km) i Mierzawa (52,3 km) z dopływem Mozgawa .
Przez za chodni ą częś ć gminy Słupia Jędrzejows ka przepływa z południa na południa na północ
rzeka Pilica (dł. w grani ca ch powia tu ok. 4 km). Rzeki powia tu wyka zują w ci ągu roku wahania
s tanu wód, powodowane zmiennoś cią zasilania. Wysokie stany wód towa rzys zą wezbraniom
wi osennym (roztopy) i letni m, a niskie s tany wys tępują w czerwcu, na początku lipca ora z
jesienią.
Na obs za rze LGR is tnieje jeden niewielki zaporowy zbiornik wodny „Ma łogoszcz” na
rzece

Łososina . Funkcjonują dwa ujęcia wód powierzchni owych. Służą one

celom

przemys łowym i zl okalizowane są na rzece Łososina dla Cementowni „Ma łogos zcz” ora z na
rzece Mierzawa na potrzeby PKP w Sędziszowie.
Cechą cha rakterys tyczną na omawianym obs za rze są zna jdujące się w s tosunkowo dużej
iloś ci zbiorni ki ma gazynujące wodę w okresa ch jej nadmiaru, umożliwia jąc wykorzys tanie jej w
okresach sus zy. Zna cznie popra wia to s trukturę bilansu wodnego. Są to s tawy rybne, zbiorniki
przeci wpoża rowe, zbiorniki retencyjne, oczka wodne. Jednym z cha rakterys tycznych walorów
ś rodowiska w powiecie jędrzejows kim jest również istnienie tu niewielki ch, ale wa żnych
przyrodni czo naturalnych zbiorników retencyjnych (terenów podmokłych, oczek wodnych,
nieuregul owanych odcinków cieków). Mogą one oddzia ływa ć ba rdzo pozytywnie na przyrodę
poprzez zdolności retencyjne i tworzenie korzys tnego mikroklima tu dla rozwoju roślin i
zwierząt.

Tabela 6. Wykaz zbiorników wodnych na terenie LSR (stan na 31.12.2009r.)

Gmina
Jędrzejów

Miejscowość

Ilość sta wów

Powierzchnia

Chorzewa

26

49,42

Lasków

1

2,38

Mnichów

6

26,72

Jędrzejów

2

2,00

Piaski

3

4,56
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Sędziszów

Małogoszcz

Imielno

Nagłowice

Oksa

Słupia Jędrzejowska

Sobków

Wodzisław

Razem
Źródło: opracowanie własne
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Przyłęczek

1

0,2

Mstyczów

3

1,60

Krzelów

20

45,62

Lasochów

9

40,06

Lipnica

1

1,00

Karsznice

25

18,00

Rembieszyce

7

6,80

Stawy

22

25,00

Opatkowice Murowane

1

1.07

Mierzwin

1

0,15

Marianów

27

121,11

Rakoszyn

12

30,96

Trzcinie c

2

1,30

Warzyn

4

4,00

Oksa

7

42,88

Rzeszówek

16

40,3

Pawęzów

16

20,00

Popowice

1

1,20

Lipno

15

48,57

Węgleszyn

2

1,50

Dzierążnia

2

3,00

Zakrzów

1

2,50

Zalesie

3

4,16

Sprowa

22

42

Rożnica

1

1,00

Dąbrowica

7

3,81

Korytnica

24

64,5

Osowa

1

1,07

Stare Kotlice

1

0,25

Sobków

1

0,90

Mokrsko

1

1,20

Stanowice

1

0,50

Mieronice

10

28,07

Brzezie

1

11,50

306

709,47
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Obszary objęte ochroną

Obs za r działa nia LGR Jędrzejowska Ryba posiada ba rdzo wysokie walory przyrodni cze w
regionalnym i kra jowym układzie przes trzennym. Pełni również -poprzez dolinę rzeki Nidy wa żne funkcje ekologi czne. Zna jduje si ę tutaj 85094,4 ha obsza rów prawnie chronionych, 79847
s tanowią obsza ry chronionego kra jobra zu, 5208 ha to pa rki kra jobra zowe, zaś pozos tałe 93,4
obejmują rezerwa ty przyrody. Znajduje się tu 56 pomników przyrody.
Na terenie powiatu jędrzejowskiego zna jduje się fragment koryta rza ekologi cznego o
zna czeniu kra jowym – Dolina Nidy. W s ystemie europejskiej sieci ekologi cznej NATURA 2000
na terenie powiatu ws kazano obsza ry o wysoki ch wa rtoś ciach przyrodni czych SOO – Specjalne
Obs za ry Ochrony, do których należą:
 Wzgórza Chęcińs ko-Kieleckie (SOO), obejmujące fragmenty gmin: Jędrzejów (279,1 ha ),
Sobków (574,2 ha ) i Ma łogoszcz (334,6 ha);
 Las y Włoszczowskie (SOO) – obejmujące fragment powierzchni gminy Oksa (139,1 ha);
 Os toja Nidziańska (SOO) – w gra nica ch gmi ny Imielno (2401,3 ha )

Wieloprzestrzenny s ys tem ochrony przyrody obejmuje 61,9% ogólnej powierzchni
obsza ru LGR. Tworzą go dwa pa rki kra jobra zowe wra z z otulinami oraz trzy obsza ry chronionego
kra jobra zu.

Tabela 7.Wieloprzestrzenny system ochrony przyrody

Forma ochrony

Powierzchnia w powiecie

Zasięg

[ha]

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

2312

wschodni fragment gm. Małogoszcz

Nadnidz iański Park Krajobrazowy

684

wschodni fragment gm. Imielno

Koneck o-Łopuszańsk i OChK

7718

północny fragment gm. Małogoszcz

Włoszczowsko-Jędrzejowski OChK

37857

gm. Oksa oraz część gm. Małogoszcz,
Nagłowice, Ję drzejów, Sobków, Imielno
część gm. Słupia Jędrzejowska,

Miechowsko-Dz iałoszycki OChK

27001

Sędziszów, Imielno, Wodzis ław,
Jędrzejów

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Jędrzejowskiego 2004-2011
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Rezerwa ty na terenie powiatu jędrzejowskiego to rezerwaty częściowe. Ruch
turys tyczny jes t możliwy na i ch terenie wyłącznie po oznakowanych szlaka ch. Na omawianym
terenie wys tępują dwa rezerwa ty przyrody:„Lubcza” w miejs cowoś ci Lubcza (Gmina Wodzisła w,
typ rezerwa tu florys tycznego chroniącego s tanowiska reliktowe miłka wiosennego) ora z „Gaj”
w miejs cowoś ci Sudół Ga j (Gmina Jędrzejów, przedmiotem ochrony są s tanowiska storczyka
obuwika wys tępującego wys tępujące w obrębie kompleksu leśnego).
Na obsza rze dzia łania LGR Jędrzejowska Ryba za rejestrowano 6 użytków ekologi cznych
Jes t za rejestrowanych również kilkadziesiąt pomników przyrody żywej ora z sześ ć pomników
przyrody nieożywionej.

Tabela 8.Wykaz pomników przyrody żywej i nieożywionej na terenie gmin powiatu jędrzejowskiego

Lp.

Gmina

1.

Jędrzejów

2.

Małogoszcz

3.

4.

5.

Nagłowice

Imielno

Oksa

6.

Słupia Jędrzejowska

7.

Wodzisław

miejscowość

Nazwa obiek tu

Chorzewa

Lipa drobnolistna

Lścin

Dziesięć lip drobnolistnych

Wygnanów

Lipa

Małogoszcz

Jaskinia „Piekło”

Nagłowice

Dęby „Rejowskie”

Nagłowice

Aleja lipowa

Jarnowice

Dęby

Jarnowice

Lipa

Zdanowice

Źródło „Przezno”

Mierzwin

Lipa drobnolistna

Stawy

Lipa drobnolistna

Stawy

Wierzba bia ła

Kanice Stare

Odsłonięcie geologiczne

Zakrzów

Dęby

Rzeszówek

Głazy narzutowe

Rzeszówek

Modrzew i lipy

Rzeszówek

Dęby

Oksa

Aleje modrzewiowe

Dąbrowica

Źródło

Obiechów

Źródło „Św. Jana”

Laskowa

Źródło

Lubcza

Klon i Lipa

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
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Ciekawym elementem przyrody obsza ru LGR są pa rki podworskie i pozos tałoś ci pa rków
podworski ch, zlokalizowane na terenie ws zys tki ch gmin powia tu jędrzejowskiego.

Oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami

Na obs zarze LGR Jędrzejowska Ryba na koniec 2008r. funkcjonowało 12 oczys zczalni
ś cieków komunalnych. Funkcjonowa ło również kilkanaście oczys zczalni lokalnych, na potrzeby
pojedynczych obiektów ora z oczys zczalnie

ś cieków przemysłowych. Obecnie

celem

pri orytetowym praktycznie we wszys tki ch gmina ch jes t podniesienie stopnia skanalizowania
poszczególnych miejscowości .
Odpady zna jdujące si ę na terenie dzia łania LGR Jędrzejowska Ryba możemy podzielić na
odpady komunalne, przemys łowe ora z niebezpieczne. Na obs za rze LGR czynne s ą dwa
składowiska odpadów komunalnych: w Borszowi ca ch i Potoku Ma łym.

Historia powiatu

Tereny LGR Jędrzejows ka Ryba są jednym z na jsta rs zych oś rodków osadni czych w
Ma łopolsce, sięga jącym kilku tysi ęcy lat ws tecz. W okolica ch Sobkowa zlokalizowano wiele
s tanowisk a rcheologicznych, zwłaszcza z okresu kul tury łużyckiej. Na tomiast znaleziska
a rcheologi czne z okoli c Nagłowi c ś wiadczą o docieraniu tu wpływów rzymski ch.
Ziemia Jędrzejowska ma pi ękną i bogatą tradycję ś ciśle związaną z historią Polski . Przez
ziemie te od dawien dawna przebiega ły wa żne s zlaki komunika cyjne, ponadto miały tu miejs ce
wa żne wydarzenia his toryczne. Chlubnie zapisali się mieszkańcy Ziemi Jędrzejowskiej w walkach
na rodowowyzwoleńczych. W okoli ca ch Słupi , Oks y i Ma łogoszcza , w czasie bi twy pod
Szczekocinami w 1794 r., obozował ze s woimi wojskami gen. Tadeus z Koś ciuszko.
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Dawny zbór kalwiński, obecnie kościół parafialny w Oksie

Podczas powstania listopadowego i s tyczniowego na terenach tych doszło do licznych
potyczek i bi tew. 24 lutego 1863 r. w okolica ch Ma łogoszcza , nad Wierną Rzeką rozegra ła si ę
na jkrwaws za bi twa pows tania s tyczniowego. W odwecie za udział w tym pows taniu miasta z
terenu powia tu: Ma łogos zcz, Oksa , Sobków i Wodzis ław zos ta ły pozbawione praw miejski ch. W
okresie pierwszej wojny ś wiatowej przez Ziemi ę Jędrzejows ką przechodzili s trzel cy Pierws zej
Kompa nii Kadrowej na czele z Józefem Pi łsudskim. Podczas drugiej wojny świa towej na tym
terenie a ktywnie działa ły i wal czyły z okupantem oddziały Armii Kra jowej i Ba talionów
Chłopski ch. Z historią powiatu jędrzejowskiego związane są następujące pos ta cie historyczne:
biskup krakowski Wincenty Kadłubek (ok. 1150-1223), ojciec li tera tury polskiej Mikołaj Rej z
Na głowi c (1505-1569), autor s łynnych „Pa miętników” Jan Chryzos tom Pasek (1636-1701),
pedagog, pisa rz polityczny, poeta Stanis ław Kona rski (1700-1773), boha ter na rodowy Tadeus z
Koś cius zko (1746-1817), utalentowany malarz modernis ta Stanisła w Ludwi k de La veaux (18681894), twórca zbi oru zega rów s łonecznych Feliks Przypkowski (1872-1951), pisarz Andrzej
Kalinin i wielu, wielu innych.
Powia t Jędrzejowski swoi mi korzeniami sięga początku XIX wieku. Już wtedy był
zna czącym regionem przemys łowo-gospoda rczym i społecznym na tym terenie, a także ważnym
centrum ha ndlowym i adminis tra cyjnym. Przed I wojną świa tową przynależa ł on do guberni
kieleckiej. A po I wojnie świa towej należa ł do województwa kieleckiego. Tak było ponownie po
II wojnie ś wiatowej aż do roku 1975, kiedy powiaty znikły z mapy podziału adminis tra cyjnego.
Powtórnie powołany w nowym podziale adminis tra cyjnym kra ju w roku 1999, wtedy to również
zos ta ło powołane do życia województwo ś więtokrzys kie, które zas tąpiło poprzednie województwo kieleckie.
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Malownicze stawy rybne. Okolice Nagłowic. (Źródło: materiały własne)

Chów i hodowla ryb w s tawa ch na terenie Lokalnej grupy Ryba ckiej ma ba rdzo długa
his tori ę. Pierwsze oficjalne zapis y mówiące o chowie ryb w s ta wach pochodzą z XII i XIII wieku.
Rozwój produkcji sta wowej ryb wiąza ł się z umocnieniem na ziemiach polski ch religii
chrześ ci jańskiej. Z tego wzgl ędu gospoda rs twa s tawowe początkowo pows tawa ły głównie przy
klasztora ch. Przykła dem tego są pozos ta łoś ci po s tawa ch zl okalizowane wokół Klas ztoru Ojców
Cys tersów w Jędrzejowie. W krótkim czasie hodowla ryb s ta ła si ę popula rna wśród osób
świeckich i na trwa łe wros ła w kra jobra z naszego regionu. Świadczą o tym m.in. utwory
Mikołaja Reja z Na głowic (miejs cowoś ć zl okalizowana na terenie LGR). Można zauważyć, że w
jego czasach ogromną role przypis ywano obecnoś ci sta wów za równo ze względów
ekonomi cznych jak i przyrodni czych. „Złoty okres ” polskiego ka rpiars twa sta wowego przypada ł
od początku produkcji s tawowej do przełomu XVI i XVII wieku. Potem nies tety uległ
za hamowaniu. Kolejny dobry okres dla produkcji ryb rozpoczyna si ę od polowy XIX wieku dzięki
wprowadzeniu przez Tomasza Dubisza doka rmiania ryb zboża mi . W chwili obecnej
gospoda rstwa s tawowe kontynuują wielowiekowa tradycję produkcji ryb. Nadal w ogromnej
wi ększości gospoda rs tw pods tawowym gatunkiem pozos ta je ka rp. Hodowla prowadzona jes t na
dobrym poziomie, czego dowodem jes t wpisanie na lis tę Produktów Tradycyjnych 17 listopada
2009r. „Ka rpia z Oks y”, którego produkcja prowadzona jes t na terenie gmin Nagłowi ce, Oksa ,
Ma łogos zcz.
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Certyfikat – „Karp z Oksy” .
Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Teren LGR Jędrzejowska Ryba wyróżnia si ę bogatym dziedzictwem kulturowym. Dotyczy
to za równo obiektów natury ma terialnej jak i duchowej. W rozwoju kul tury regionu
ws półpra cują za równo instytucje

samorządowe

jak

tez organiza cje

poza rządowe

i

s towa rzys zenia , kościoły. W upowszechnianiu kultury w regionie wa żną role spełniają domy
kul tury działa jące nies tety tylko w Jędrzejowie, Ma łogoszczu i Sędziszowie. Orga nizowane s ą w
ni ch wys tępy profes jonalnych i a matorski ch zespołów a rtys tycznych, projekcje filmowe,
konferencje, kurs y, spotkania , semina ria.
We ws zys tki ch doma ch kul tury jest ba rdzo dużo różnorodnych kół zainteresowań. Nie
sposób też pominąć roli kul turotwórczej Muzeum im. Przypkowski ch w Jędrzejowie czy też
Muzeum M. Reja w Nagłowi ca ch. Koncerty, spotkania z a rtys ta mi, ta rgi sta ropolskie pomału
s tają się znaną wizytówką regionu. Tradycją os tatnich la t sta ły się letnie Międzyna rodowe
Koncerty Muzyki Organowej z udzia łem wybi tnych a rtys tów z kra ju i z zagrani cy
organi zowanych w pi ęknych, za bytkowych wnętrza ch klasztoru oo. Cys tersów w Jędrzejowie.
Tradycją regionu s ą również imprezy organizowane przez ka żdą z gmin: dożynki gminne,
za wody stra ża ckie, obchody dni gminy, festyny rodzinne, turnieje sportowe, ta rgi rolni cze,
plenery fotografi czne, mala rskie, spływy ka jakowe.
Niewątpliwą atra kcją turys tyczną w sezonie letnim jest również przejazd zabytkową
Kolejką Wąskotorową „Express Ponidzie”. Is totnym propaga torem kultury powia tu jes t lokalna
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ga zeta regionalna „Ga zeta Jędrzejowska ”, „Ga zeta Sędziszowska ” czy też publika cje z terenu
gminy Wodzis ław zajmujące się problema tyką kul turalno-a rtys tyczną.
Ba rdzo boga tą ofertę prezentuje teren LGR Jędrzejows ka Ryba jeśli chodzi o zabytki
kul tury materialnej. Może ona s ta ć s woistym walorem turys tycznym regionu. Wyka z zabytków
na terenie obs za ru przeds tawia . Duża iloś ć zabytków wymaga pilnego remontu, renowa cji.

2.3. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU, W TYM POTENCJAŁU
DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO OBSZARU

Struktura wieku ludności

Gęs tość zaludnienia LGR Jędrzejows ka Ryba wynosi 71 osób na 1 kilometr kwadra towy.
Mieszkańcy gmin wchodzących w skład Grupy s tanowią 100% mieszka ńców powiatu
jędrzejowskiego. Na jli czniej zamieszkana – spoś ród wszys tki ch gmin LGR - jes t gmina Jędrzejów,
której ludnoś ć s tanowi 32,7% l udnoś ci ca łego powiatu jędrzejowskiego. Kolejną gminą co do
wiel koś ci jes t gmina Sędziszów (14,6%) ora z Ma łogoszcz (13,2%). Najmniejszą gminą co do iloś ci
mies zkańców jest gmina Słupia Jędrzejowska (5,1%%) i Imielno (5,1%). Na jgęściej zaludnioną
gminą spoś ród ws zys tki ch jednos tek wchodzących w skład LGR jest gmi na Jędrzejów. Na jeden
kilometr kwadra towy przypada tam 128 mieszka ńców. Przeciwieńs twem jest gmina Słupia
Jędrzejowska – na 1 kilometr kwadra towy przypa dają tam 42 osoby.
Tabela 9. Podstawowe wskaźniki demograficzne w gminach LGR – 31.12.2008

Ludność

Udział
w ludności
powiatu

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety na 100
mężczyzn

LGR

89800

100

45470

44330

102

Jędrzejów

29467

32,7

15174

14293

106

Małogoszcz

11853

13,2

5906

5947

99

Sędziszów

13156

14,6

6666

6490

103

Imielno

4602

5,1

2336

2266

103

Nagłowice

5283

5,9

2652

2631

101

Oksa

4873

5,5

2436

2435

100

Gmina

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

30

Słupia Jędrzejowska

4576

5,1

2289

2287

100

Sobków

8360

9,4

4164

4196

99

Wodzisław

7630

8,5

3845

3785

101

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Na obsza rze dzia łania LGR zna cznie zróżni cowany jest poziom feminiza cji . Na jmniej
kobiet na 100 mężczyzn jes t w gminie Ma łogoszcz (99), na jwięcej w gminie Jędrzejów (106).
Stopień feminiza cji powia tu to 102 kobiety na 100 mężczyzn, co jes t wyni kiem wyra źnie innym
od wyniku wojewódzkiego (105) ora z kra jowego (107).
Li czba ludnoś ci jes t jednym z pods tawowym kryteriów przy planowaniu odpowiedniej
polityki społecznej. Wiele dzia łań adminis tra cji , samorządów jest zdeterminowanych poprzez
istniejącą s trukturę l udności . To ona na rzuca zakres i potencjalny kszta łt decyzji, które
podejmowa ć mus zą rządzący. Aktualna s truktura demografi czna wymaga zapewnienia
właś ciwego rozwoju s ystemu eduka cji , za trudnienia , budowni ctwa mies zkaniowego ora z
za bezpieczenia społecznego.
Tabela 10. Podstawowe dane demograficzne w gminach LGR Jędrzejowska Ryba stan na 31.12.2008r.
Gmina

Liczba
małżeństw

Liczba małżeństw

Liczba urodzeń na

Liczba zgonów na

Przyrost naturalny

na 1000 mieszkańców 1000 mieszkańców

1000 mieszkańców

na 1000 ludności

LGR

630

7,0

10,9

11,4

- 0,5

Jędrzejów

217

7,4

10,5

10,2

0,3

Małogoszcz

92

7,8

11,6

11,2

0,4

Sędziszów

79

6,0

11,2

10,4

0,8

Imielno

32

6,9

11,1

15,4

-4,3

Nagłowice

44

8,3

13,4

11,5

1,9

Oksa

28

5,7

11,3

13,7

-2,5

Słupia

31

6,8

9,4

15,3

- 5,9

Sobków

62

7,5

11,1

9,6

1,4

Wodzisław

45

5,9

9,1

13,4

-4,3

8575

6,7

9,9

10,8

-0,9

Wojewódz two
świętokrzyskie

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

W 2008r. poza gminą Ma łogoszcz, Jędrzejów, Sędziszów, Nagłowi ce, Sobków na ca łym
obsza rze LGR zanotowano ujemny przyros t naturalny. Wskaźnik wzros tu ludnoś ci wyniós ł – 0,5 i
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był niżs zy od wojewódzkiego (-0,9).
Na jmniej korzys tny przyros t na turalny odnotowano w gminie Imielno, Słupia
Jędrzejowska , Wodzis ław. Średnia ilość zawieranych ma łżeństw na 1000 mies zkańców na
terenie LGR wynosi 7,0 i jest to nieco wi ęcej niż ś rednia wojewódzka – 6,7. Najwięcej małżeńs tw
jes t zawieranych w gminie Nagłowi ce (8,3), najmniej w Oksie (5,7)
Proporcjonalnie wys oki odsetek obs za ru LGR s tanowią mieszkańcy w wieku w wieku
poprodukcyjnym (17,5%). 62,7% s tanowią osoby zdolne do pra cy. Struktura wieku ludnoś ci w
poszczególnych gmina ch jes t do siebie zbli żona i wykazuje wahania rzędu kilku procent.

Tabela 11. Struktura wieku ludności w gminach LGR Jędrzejowska Ryba – stan na 31.12.2008r.

Liczba ludnoś ci
Gmina

W wieku
Og ółe m

przedprodukc.

W wieku produkcyjnym

W wieku poprodukc.

Osoby

%

Osoby

%

Osoby

%

LGR

89800

17617

19,8

55741

62,7

15586

17,5

Jędrzejów

29110

5451

18,7

18757

64,6

4902

16,7

Małogoszcz

11725

2591

22,1

7463

63,6

1671

14,3

Sędziszów

12994

2441

18,8

8430

64,9

2123

16,3

Imielno

4556

936

20,5

2702

59,3

918

20,2

Nagłowice

5254

1103

21,0

3100

59,0

1051

20,0

Oksa

4876

968

19,9

2912

59,7

996

20,4

Słupia

4550

935

20,5

2677

58,8

938

20,7

Sobków

8362

1754

20,9

5234

62,6

1374

16,5

Wodzisław

7517

1438

19,1

4466

59,4

1613

21,5

1 27 2 7 8 4

241550

18,9

806450

63,3

224784

17,8

Woj.

święto-

krzyskie

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS
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Bezrobocie

Na terenie LGR można zaobserwowa ć, podobnie jak w ca łym kra ju, spada jący z roku na
rok poziom bezrobocia, choć nadal s tanowi ono poważny problem społeczny.

Liczba bezrobotnych
ogółem

% bezrobotnych

Liczba bezrobotnych
kobiet

% bezrobotnych kobiet

Bezrobotni z prawem do
zasiłku

Tabela 12. Struktura bezrobocia w gminach LGR Jędrzejowska Ryba [stan na 31.12.2008 r.]

Pozos tający bez
pracy powyżej
12 miesięcy

LGR

4285

100

2802

65,4

435

2043

Jędrzejów

1516

35,4

933

61,5

174

700

Małogoszcz

614

14,3

441

71,8

61

295

Sędziszów

672

15,7

482

71,7

53

345

Imielno

207

4,8

128

61,8

22

108

Nagłowice

259

6,0

158

61,0

25

101

Oksa

189

4,4

122

64,6

15

80

Słupia

172

4,0

117

68,0

10

76

Sobków

351

8,2

230

65,5

47

176

Wodzisław

305

7,2

191

62,6

28

162

Gmina

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Tabela 13. Stopa bezrobocia w powiecie jędrzejowskim

2006

2007

2008

Teren LGR

16,4

12,3

11,6

Woj. świętokrzyskie

19,0

15,8

13,4

Polska

16,2

12,7

9,4

Źródło: Monitor Polski z 2008 r. Nr 76 poz. 684

Społecznymi czynnika mi, komplikującymi s ytua cję na rynku pra cy jes t przede wszys tkim
wysoki przyros t podaży pra cy, wynikający z wchodzenia na rynek pra cy ba rdzo li cznych
roczników wyżu demogra ficznego oraz zna czącego przerostu za trudnienia .
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Na obsza rze LGR za rejes trowanych było ś rednio w 2006 r. 4285 bezrobotnych.
Nominalnie na jwi ęcej pozba wionych pra cy 1516 zamieszkuje obsza r gminy Jędrzejów –
s tanowią oni 35,4% nie posiadających za trudnienia z ca łego powiatu jędrzejowskiego. W gminie
Ma łogos zcz mieszka 614 bezrobotnych osób (14,3% powiatu jędrzejowskiego). Najmniej
bezrobotnych osób za mieszkuje gminę Słupia Jędrzejowska (172 osoby). Ba rdzo poważnym
problemem jes t wysoki odsetek bezrobotnych kobiet wś ród ogółu bezrobotnych. Na terenie
LGR i ch udzia ł wynosi ł 65,4%. Na jwi ęcej bezrobotnych kobiet mieszka w gminie Ma łogoszcz –
71,8%, najmniej w gminie Na głowi ce 61,0%.

Tabela 14. Bezrobotni wg wieku [stan na 31.12.2008 r.]

Rok

Do 24 lat

25-34

35-44

45-54

55 i więcej

2007

1112

24,5

1451

32

747

16,5

890

19,6

332

7,4

2008

1064

24,8

1376

32,1

696

16,3

801

18,7

348

8,1

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Z a nalizy wynika, ze bezrobocie wykazuje tendencje malejącą, - i co jest niepokojące nie spada w przedziale wiekowym do 24 lat. Niepokojący jes t również wzros t bezrobocia wś ród
na js ta rszej grupy pra cowników, powyżej 55 la t.

Gospodarka

Na obsza rze LGR Jędrzejowska Ryba w 2008r. było za rejes trowanych 5995 fi rm.

Tabela 15. Firmy w gminach LGR Jędrzejowska Ryba wg systemu REGON [stan na 31.12.2008 r.]

Sektor prywatny

Liczba firm

LGR

89800

263

5844

6107

Jędrzejów

29467

105

2406

2511

Małogoszcz

11853

25

867

892

Sędziszów

13156

32

855

887

Imielno

4602

13

151

164

Powiat

Liczba ludnoś ci

Firmy sektor
publicz ny

Rok 2008
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Nagłowice

5283

15

240

255

Oksa

4873

13

245

258

Słupia

4576

14

182

196

Sobków

8360

27

476

503

Wodzisław

7630

19

422

441

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Na jwi ęcej fi rm na 100 mieszkańców wys tępuje w gminie Jędrzejów, Ma łogoszcz i
Sędziszów, na jmniej w Imielnie, Słupi Jędrzejows kiej i Oksie. Imponujący jest udział sektora
prywa tnego w całej liczbie fi rm wys tępujących na terenie LGR. Jest i ch 95,7%.
We

ws zys tki ch

gmina ch,

tworzących

LGR, na jwi ększe

zna czenie

odgrywa ją

przedsiębiors twa z sekcji Handel i naprawy. Są to przede ws zys tki m podmioty zajmujące si ę
różnorodną sprzeda żą detali czną i hurtową ora z drobnymi us ługami . Fi rmy te w zdecydowanej
wi ększości s ą dzia łalnoś cią osób fi zycznych, ba rdzo częs to o cha rakterze jednoosobowym lub
rodzinnym. Stanowią one powa żny element samoza trudnienia mieszkańców (ta k ba rdzo
potrzebny na obs za rach o niskiej aktywnoś ci gospoda rczej), jednak nie tworzą dużej li czby
nowych miejs c pra cy, ograni czając się na jczęściej do za trudnienia właś ci ciela.
Równie mocno na kszta łt l okalnej gospoda rki wpływają fi rmy z branży budowlanej.
Ponad 10% podmiotów gospoda rczych trudni się obsługą nieruchomoś ci i fi rm.

Turystyka

Na obsza rze LGR w 2008 r. działa ły 22 obiekty noclegowych, oferujące turys tom 752
ca łoroczne miejs ca noclegowe. Baza noclegowa jest nierównomiernie rozłożona na terenie
obsza ru LGR. Trzy gminy nie dysponują ża dną ba za noclegową. Jedynie gmina Ma łogos zcz,
Na głowi ce, Sędzis zów może poszczyci ć si ę ba za noclegowa dostosowana do aktualnych potrzeb
turys tycznych.

Tabela 16. Baza noclegowa gmin LGR Jędrzejowska Ryba w 2008 r.

Liczba obiektów
ogółem
23

ogółem
826

Jędrzejów

2

51

51

Małogoszcz

3

485

485

Powiat
LGR

Miejsca noclegowe
w tym całoroczne
826
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Sędziszów

1

50

50

Imielno

-

-

-

12

165

165

Słupia

2

14

14

Sobków

3

61

61

Wodzisław

-

-

-

Nagłowice
Oksa

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Specyfika gospodarstw rolnych

Teren LGR Jędrzejowska Ryba jest terenem typowo rolni czym, przewa żają ma łe (do 5 ha)
gospoda rstwa rolne. Na terenie LGR s tanowią one 61,7%. Prowadzone s ą ba rdzo częs to przez
osoby nie ma jące fachowego przygotowania rolni czego. Według danych Świ ętokrzyskiego
Oś rodka Doradztwa Rolni czego w Modliszewi ca ch wyks ztałcenie wyższe rolni cze posiada tylko
1% rolników, w tym 0,4% wykszta łcenie rol nicze, 15% posiada wyks zta łcenie ś rednie w tym
3,8% wyks ztałcenie rolni cze. Zgodnie z danymi Oś rodka w Modliszewi ca ch w wieku 45-65 la t
jes t 42% rolników, 27% rolni ków jes t w wieku 35-44 la ta . Strukturę obs za rową gospoda rs tw
rol nych przedsta wia poniżs za tabela .

Tabela 17. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w gminach tworzących obszar LGR

Liczba i procent gospodarstw w grupie
Lp.

Gmina

1-2 ha

2,1-5 ha

5,1- 10 ha

10,1-30ha

Pow.30 ha

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

Ilość

%

LGR

4195

25,7

5878

36,0

4474

27,4

1523

9,3

277

1,6

1.

Jędrzejów

651

22,9

1248

43,9

619

21,8

191

6,7

132

4,7

2.

Małogoszcz

220

14,0

662

42,1

566

36,0

120

7,6

5

0,3

3.

Sędziszów

927

36,0

1069

41,6

433

16,8

124

4,8

19

0,8

4.

Imielno

252

23,8

276

26,1

282

26,7

212

20,1

35

3,3

5.

Nagłowice

385

26,4

395

27,1

466

32,0

204

14,0

8

0,5

6.

Oksa

234

23,6

230

23,2

412

41,6

104

10,5

11

1,1

7.

Słupia

456

25,7

538

30,4

588

33,2

175

9,9

15

0,8

8.

Sobków

456

28,3

569

35,2

455

28,2

123

7,6

12

0,7

9.

Wodzisław

614

24,9

891

36,1

653

26,5

270

10,9

40

1,6

Źródło: WODR w Modliszewicach stan na 31.12.2008r.

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

36

Gminy tworzące obsza r LGR cechuje w obrębie gospoda rki i rolni ctwa daleko posuni ęta
ws pólnota , wyraża jąca si ę podobieńs twem s truktury ekonomi cznej, tradycji gospoda rczych ora z
podobieństwem walorów przyrodni czych.

Stowarzyszenia na terenie obszaru LGR, aktywność społeczna

Na terenie obs za ru LGR Jędrzejowska Ryba wys tępuje łącznie 220 s towa rzys zeń.
Zesta wienie obrazuje poni ższa tabela:

Tabela 18. Stowarzyszenia na terenie obszaru LGR Jędrzejowska Ryba – stan na 31.12.2008r.

Lp

Gmina

Ilość stowarzyszeń –
OSP

Sportowe

Pozos tałe

1

Jędrzejów

16

35

27

2

Małogoszcz

14

4

2

3

Sędziszów

12

4

3

4

Imielno

12

-

-

5

Nagłowice

13

2

5

6

Oksa

10

2

-

7

Słupia Jędrzejowska

11

2

5

8

Sobków

11

2

2

9

Wodzisław

18

2

6

Razem

117

53

50

Dane: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Niepokojącym jes t fakt małej iloś ci stowa rzys zeń (poza OSP) wys tępujących na terenie
obsza ru. Li czba ta świadczy nies tety o ma łej aktywności mieszkańców, o braku chęci wspólnego
dzia łania na rzecz rozwoju s wojego regionu, o bra ku integra cji społecznej. W dwóch gminach
poza s towa rzyszeniami zrzesza jącymi stra żaków nie
obywatelski ch.

ma żadnych innych organiza cji
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2.4. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z POŁOWEM, CHOWEM, HODOWLĄ, PRZETWÓRSTWEM
LUB SKUPEM RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB INNYCH ORGANIZMÓW ŻYJĄCYCH
W WODZIE NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR
His toria hodowli ryb na terenie powiatu jędrzejowskiego /obs za r LSROR/ si ęga
początków pańs twowoś ci polskiej. Uwa ża się, i ż Ojcowie Cys tersi pierwsi wprowadzili chów i
hodowl ę ryb

w sta wa ch na terenie Polski

a także na ziemi jędrzejowskiej . Dowodem

powyżs zego jes t fakt istnienia pozos ta łoś ci po s ta wa ch wokół Klasztoru OO Cys tersów w
Jędrzejowie.
Aktualnie na terenie powia tu jędrzejowskiego funkcjonuje 29 gospoda rstw ryba ckich (o
powierzchni powyżej 1 ha ), które za jmują 616,10 ha powierzchni s tawowej i 243 zbiorników
(dane uzyskane od właści cieli gospoda rstw ryba ckich). Iloś ć gospoda rs tw ryba cki ch w
poszczególnych gmina ch powiatu jędrzejowskiego obejmującego obs za r LSROR przeds tawia
poniżs ze zes tawienie:

Tabela nr 19. Gospodarstwa rybackie na terenie obszaru LGR. (Stan na 29.09.2009)

Gospodarstwa
Rybackie

Powierzchnia
stawowa w[ha]

Ilość
zbiorników

Produkcja w
[t]

Jędrzejów

6

82,99

37

80,7

Sędziszów

1

47,22

23

32

Małogoszcz

4

65,21

40

62,15

Imielno

2

26,07

23

11,9

5.
6.

Nagłowice

2

149,09

45

6

Oksa

9

150,08

63

92

7.
8.
9.

Słupia
Sobków

1
3

1,00
65,57

1
5

1,3
3

Wodzisław

1

28,07

10

25

29

616,10

247

314,05 t

Lp.
1.
2
3.
4.

Gmina

Razem:

Kierunk i
zbytu
Hurt=70 t,
Detal=9,2
Hurt=28
Detal=3,3
Hurt=56,00
Detal=6,00
Hurt=9t
Detal=3,2
Detal=5,1
Hurt=78
Detal=14,4
Detal=1
Detal=2,3
Hurt=21
Detal=2,6
Hurt=262
Detal=47,1

Źródło: opracowanie własne (na podstawie danych od rybaków)

Gospodars twa te zajmują si ę chowem i hodowl ą ryb w przewa ża jącej wielkoś ci jes t to
ka rp, pstrąg, tołpyga , szczupak, okoń, amur, sanda cz , płoć. Na terenie LGR Jędrzejows ka Ryba
nie ma podmiotów zwi ązanych z przetwórs twem
Według danych pozys kanych na pods tawie analizy ankiet zebranych na obs za rze
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objętym LSROR w okresie drugiego półrocza 2009 roku działalnoś ć ryba cka jes t prowadzona w
formie spółki – 1 podmiot, w formie zgłos zenia dzia łalnoś ci gospoda rczej – 1 podmiot,
pozosta łe gospoda rs twa rolni cze – 27 podmiotów.
Osoby prowadzące działalność ryba cką posiadają: wykszta łcenie wyższe – 11 osób,
wyks zta łcenie ś rednie 14 osób, wykszta łcenie zawodowe – 9 osób.
Przy prowadzeniu chowu i hodowli ryb pra cuje 36 właś cicieli/współwłaści cieli, 31
domowni ków, 12 osób jes t zatrudnionych na umowę o pra cę a 11 osób pra cuje dorywczo.
Jak wynika z powyżs zego zes tawienia gospoda rs twa te produkują w s kali roku 314,05
ton ryb i s ą to w przeważa jącej iloś ci ka rpie, ps trągi, s zczupaki , tołpygi i a mury.
Rynek zbytu to okoliczni mieszkańcy ora z odbiorcy hurtowi z niedaleki ch aglomera cji
miejski ch jak; a glomera cja śląska , krakowska i kielecka.
Produkcja ka rpia sta wowego w Gospodars twie Ryba ckim „Lasochów” doprowadzi ła do
wyhodowania „Ka rpia z Oks y”, produktu, który po spełnieniu wielu wymogów zosta ł wpisany w
dniu 17 listopada 2009r. na lis tę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Minis tra Rol nictwa
i Rozwoju Wsi.

Produkt ten będzie się ubiegał o wpisanie na listę produktów regionalnych. Doda ć
należy, i ż „Ka rp z Oks y” to jedyny produkt z powiaty jędrzejowskiego /obs za r LSROR/ wpisany
na listę produktów tradycyjnych.
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Gospodars two Ryba ckie „Lasochów” posiada zgodę na wys yłanie s woi ch produktów na
rynek Federa cji Ros yjskiej. Zgoda ta jest opublikowana na s tronie internetowej Federalnej
Służby Weterynaryjnego i Fitosanita rnego Nadzoru Federa cji Ros yjskiej.
Ws zys tkie gospoda rs twa ryba ckie s ą zgłoszone do Powia towego Leka rza Weteryna rii i
posiadają s tosowny numer weteryna ryjny. Chów i hodowla ryb odbywa się pod ś cis łym
nadzorem Powiatowego Leka rza Weteryna rii . Niektóre gospoda rs twa współpra cują także z
Za kładem Chorób Ryb Pańs twowego Ins tytutu Weteryna rii w Puła wach ora z z Sa modzielną
Pra cowni ą Biologii Ryb i Środowiska Wodnego w Za torze.
Poza gospoda rstwami spełnia jącymi wymogi rozporządzenia is tnieje także kilkanaś cie
gospoda rstw, które prowadzą działalnoś ć na obs za rze do 1 ha . Niestety brak jes t danych
dotyczących wielkoś ci produkcji i kierunków zbytu
Na terenie obsza ru LSROR działa 8 Kół Wędka rski ch skupiających ponad 1374 członków i
prowadzących działalnoś ć hodowlano-rekrea cyjną na obs za rze za jmującym ponad 20 hekta rów.
Koła te prowadząc s woją działalność s ta tutową organizują za wody wędka rskie dla dzieci i
doros łych integrując w ten sposób lokalne społecznoś ci .
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2.5. WSKAZANIE JAKA LICZBA OSÓB Z OBSZARU OBJĘTEGO LSROR SPEŁNIA WYMAGANIA,
O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1, OKREŚLENIE AKTYWNOŚCI TYCH OSÓB, POWIĄZANIA
Z INNYMI SEKTORAMI GOSPODARKI
Analizując działalność ryba cką na obs zarze „LGR Jędrzejowska Ryba ” pod kątem
spełnienia wymogów, o których mowa w § 2 us t. 1 pkt 1 należy s twierdzi ć, iż współczynni k
ryba ckości ks zta łtuje się na poziomie 65 punktów. Szczegółowe zes tawienie wyli czenia tego
ws półczynnika przeds tawia Załączni k Nr 11 do wniosku.
Dzia łalność ryba cka jest prowadzona w formie spółki – 1 podmiot, w formie zgłos zenia
dzia łalności gospoda rczej – 1 podmiot, pozos ta łe gospoda rs twa rolni cze – 29 podmiotów.
Osoby prowadzące działalność ryba cką posiadają: wykszta łcenie wyższe – 11 osób,
wyks zta łcenie ś rednie 14 osób, wykszta łcenie zawodowe – 9 osób.
Przy prowadzeniu chowu i hodowli ryb pra cuje 36 właś cicieli/współwłaści cieli, 31
domowni ków, 12 osób jes t zatrudnionych na umowę o pra cę a 11 osób pra cuje dorywczo.
Jak wynika z powyżs zego zes tawienia gospoda rstwa te produkują w s kali roku 314,05
ton ryb i s ą to w przeważa jącej iloś ci ka rpie, ps trągi, s zczupaki , tołpygi i a mury.
Rynek zbytu to okoli czni mieszkańcy oraz odbiorcy hurtowi z niedalekich aglomera cji
miejski ch jak; a glomera cja śląska , krakowska i kielecka.
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ROZDZIAŁ III
WSKAZANIE SILNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ OBSZARU
OBJĘTEGO LSROR (ANALIZA SWOT)

W analizie SWOT obs za ru objętego działaniami „Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejowska
Ryba ” zi dentyfikowano mocne i słabe s trony tego obsza ru, które mają istotny wpływ na
realiza cję lokalnej s tra tegii rozwoju ora z na rozpoznanie szans i zagrożeń, ja kie s tają przed
podmiotami zaangażowanymi w jej realiza cję. Nazwa metody SWOT jes t akronimem
angielskich s łów:

S

Strenghts

silne strony, atuty

Zasoby obszaru LGR

W

Weaknesses

słabe strony, wady

Zasoby obszaru LGR

O

Opportunities

szanse, okazje, możliwości

Otoczenie obszaru LGR

T

Threats

trudności, zagrożenia

Otoczenie obszaru LGR

Przeprowa dza jąc tą analizę określono czynniki wewnętrzne rozpa trywane z punktu
wi dzenia społecznoś ci lokalnej, jak też i czynniki zewnętrzne zna jdujące się w bliżs zym i dalszym
otoczeniu, obs za ru mogące mieć wpływ na powodzenie s trategii . Wykonanie tej analizy
s tanowiło użyteczną pomoc dla określenia priorytetowych celów rozwoju ca łego obs za ru.
Jako podbudowę dla niniejszej a nalizy wykorzys tano wstępną dia gnozę ś rodowiska
przyrodni czego, gospoda rczego i kul turowego. Diagnoza pos łużyła również do weryfika cji i
uzupełnienia analizy SWOT o wnioski z zajęć wa rszta towych, analiz ankiet i rozmów.
Początkowo zebrani na wa rs ztata ch s tra tegi cznych us talili siły i s łaboś ci obs za ru, czyli te
cechy, na które sami mieszkańcy ma ją wpływ. Następnie określono poprzez przydzielenie
punktów konkretnemu czynnikowi , te czynniki , które najwyra źniej określają teren działania
LGR. Następnie określono s zanse i zagrożenia wys tępujące w otoczeniu, na które LGR nie ma
bezpoś redniego wpływu. Po określeniu na jważniejs zych

czynników wewnętrznych i

zewnętrznych wpływa jących na sukces dzia łania przy realiza cji Lokalnej Stra tegii Rozwoju
Obs za rów Rybacki ch przeprowa dziliśmy analizę współzależnoś ci pomi ędzy tymi czynnikami ora z
sformułowaliśmy wni oski z analizy. Na tej ba zie zdefiniowano konkretne dzia łania s łużące
realiza cji s tra tegii-opisane w dalszych częś cia ch LSROR.
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Poniżej zaprezentowano zapisy analizy SWOT, opra cowane podczas pra c wa rs zta towych
nad Lokalną Stra tegi ą Rozwoju Obs zaru Ryba ckiego.

SWOT (SIŁY, SŁABOŚCI, SZANSE, ZAGROŻENIA)

SIŁY (STRENGHTS) – wewnętrzne czynni ki, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój
obsza ru Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejowska Ryba .

SŁABOŚCI (WEAKNESSES) – wewnętrzne czynniki , które mogą mieć nega tywny wpływ na
rozwój obsza ru Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejows ka Ryba, które prawdopodobnie będą
przes zkodą w rozwoju obs za ru?

SZANSE (OPPORTUNITIES) – czynniki w zewnętrznym otoczeniu, które będą sprzyja ć rozwojowi
obsza ru, pozwol ą Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejowska Ryba wyeliminowa ć słaboś ci obsza ru.

ZAGROŻENIA (THREATS) – czynniki w zewnętrznym otoczeniu, które będą utrudnia ć rozwój
obsza ru Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejowska Ryba ..
Tabela 20. Analiza SWOT

SIŁY (S)
S1.

S2.

Interesujące i spójne przyrodniczo i kra jobrazowo

przekraczające aktualne możliwości finansowe

Duży proce nt lesistości obsza ru, zróż nicowa ne

samorządów lokalnych;

S3.

Łagodny klimat sprzyjający turystyce i rolnictwu;

S4.

Istniejące (obszar objęty programem NATURA
2000) i planowane obszary chronione;
Korzystne położe nie geograficzne - blisko
aglomeracji ś ląskiej, krakowskiej i kieleckie j - przy
trasach tranzytowych oraz dobrze roz winię ta
lokalna sieć komunikacyjna;

S6.

W1. Wysokie potrzeby inwestycyjne obszaru,

tereny obszaru LGR;

formy antropogeniczne krajobrazu;

S5.

SŁABOŚCI (W)

Niski stopień urbanizacji tere nu i istnienie

W2. Dość duże bezrobocie, szczególnie tzw. bezrobocie
ukryte;
W3. Nie w pełni wykorzystane walory środowiskowe
obszaru dz iałania LGR;
W4. Brak poczucia wspólnego działania samorządów
gminnych powiatu;
W5. Niewielka aktywność i zaangażowanie mieszkańców
w działaniu na rzecz rozwoju obszaru;
W6. Słabo roz budowana infrastruktura turystyczna

atrakcyjnych tere nów do zagospodarowania np.

(słabe oznakowanie atrakcji turystycznych, brak

pod kątem turystycznym;

punktów widokowych, mie jsc odpoczynku , ścieżek
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Brak szkodliwego przemysłu, zanieczyszczającego

rowerowych, szlaków konnych i wodnych itp.,)

środowisko i lokalne wody;

sportowa rekreacyjna oraz kulturalna;

Ciekawa i bogata historia obszaru dz iałania LGR

W7. Brak miejsc, gdzie ludz ie mogliby spędzać wolny

wraz z duża liczbą zabytków i tradycjami

czas oraz uboga oferta instytucji kulturalnych i

rzemieślniczymi oraz rękodzielniczymi;

sportowych;

Współpraca LGR z lokalną LGD „Ziemia
Jędrzejowska – GRYF” w zakresie lepszej promocji
walorów turystycznych;

S10. Poprawa lokalnej infrastruktury turystycznej w
gminach tworzących LGR;
S11. Atrakcyjne położone stawów obję tych LSROR i
innych zbiorników wodnych;
S12. Duża liczba właścicieli stawów z dużym

W8. Zaniedbane i nie w pełni wykorzystane zabytki i
miejscowe tradycje;
W9. Wciąż zbyt mała liczba turystów odwiedzających
powiat jędrze jowski;
W10. Brak lokalnego pa rtne rstwa z innymi podmiotami w
dążeniu do rozwoju turystyki;
W11. Brak zorganiz owanej s ieci informacji turystycznej;
W12. Brak promocji i informacji nt. obszaru pod kątem

doświadczeniem w prowadze niu gos podars tw

walorów rybackich oraz podstawowych informacji

rybnych;

dla turystów;

S13. Długie i bogate tradycje hodowli karpia na
obszarze LGR;
S14. Posiadanie ws pólnie wypracowanej koncepcji
rozwoju obszaru LGR;
S15. Zaangażowanie lokalnych samorządów w rozwój
obszaru, w dz iałalnoś ć stowarzyszenia;
S16. Duże zaangażowanie środowisk rybackich w
proces formułowania LSROR;

W13. Ograniczenie moż liwości modernizacji s tawów ze
względu na brak środków własnych;
W14. Niedos tateczne ws parcie sektora rybackiego ze
strony lokalnych samorządów;
W15. Brak dróg dojazdowych do stawów i innych
zbiorników wodnych;
W16. Zmniejszający popyt na ryby i przetwory rybne na
obszarze objętym LSROR;
W17. Niewystarczający dostęp do Inte rnetu;
W18. Brak zajęć rozwijających zainteresowania dzie ci i
młodzieży;
W19. Brak lokalnych zakładów prze twórstwa ryb;
W20. Brak punktów sprzedaży detalicz nej ryb;
W21. Niewielka liczba punktów restauracyjnych, w
których promuje się produkty rybactwa;
W22. Mała liczba gospodarstw agroturystycznych,
ekologicznych z punktami żywieniowymi;
W23. Zbyt mała liczba gos podars tw rybackich z
zapleczem agroturystycznym;
W24. Niewystarczająca wiedza na temat pozyskiwania
środków na rozwój dz iałalności rybackiej;
W25. Brak działań edukacyjnych dla młodych ludzi
zainteresowanych rybactwem;

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

44

W26. Brak grup producenckich i zrzeszeń wspie rających
sektor rybacki;
SZANSE (O)

ZAGROŻENIA (T)

O1. Duża ilość funduszy pomocowych skierowanych na

T1.

rozwój turystyki na te renach wiejskich obszaru
działania LGR;
O2. Relatywnie dobra koniunktura w gospoda rce

kraju;
T2.

Wzrastające bezrobocie na obszarach wiejskich;

T3.

Często zmie niające się prze pisy prawne dotyczące

narodowe j i wzrost zamożności społecze ństwa;

działalnoś ci gospodarcze j, turystyczne j duża

O3. Rozwija jąca się turystyka i agroturystyka na
terenach działania LGR;

Rosnąca pozycja konkurencyjna innych regionów

biurokracja;
T4.

Konieczność posiadania ś rodków własnych przy

O4. Niewyeksploatowany wize runek regionu;

funduszach pomocowych oraz trudności w ich

O5. Zwiększająca się ilość publikacji w mediach

rozliczaniu;

ogólnopolskich na temat walorów zdrowotnych

T5.

żywności opa rtej na rybach lub ich przetworach;
O6. Wzrost liczby turystów k rajowych i zagranicz nych

działalnoś ć gospoda rczą;
T6.

odwiedzających region, zainteres owanych krótkimi
formami wypoczynku, w tym agroturystyką;
O7. Wzrastające znaczenie agroturystyki w ofe rcie

przystępną cenowo ofertę wypoczynku;
O9. Zainteresowanie obszarem ze strony osób spoza
powiatu jędrzejowskiego;
O10. Zwiększanie się licz by turystów zainteresowanych
wypoczynkiem połączonym z wędkowaniem;
O11. Instrumenty pomocowe Wspólnej Polityki
Rybackiej skierowane na rozwój obszarów
zależnych od rybactwa (dostępność pomocy
finansowej na rozwój gospoda rstw rybnych i
przetwórstwa).;
O12. Funkcjonowanie lokalnych grup rybackich w Pols ce
zwiększy szansę współpracy w ramach organizacji
producentów i prze twórców ryb;
O13. Wzrastające zainte resowanie konsumentów
produktami z ryb;
O14. Zainteresowanie właścicieli gospodarstw rybackich
utworzeniem organizacji wspierające j rozwój
sektora rybackiego;

Rosnące wymagania turystów w zakresie jakości
produktu turystycznego;

T7.

Niestabilne trendy w turystyce;

T8.

Niewystarczająca prom ocja turystyczna regionu

regionu;
O8. Wzrost zapotrzebowania na oryginalną i

Zbyt wysokie oprocentowanie kredytów na

oraz produktów lokalnych;
T9.

Złe nawyki żywieniowe Polaków;

T10. Małe spożycie ryb s łodkowodnych;
T11. Konkurencja ryb z importu;
T12. Duży koszt utrzymania gospodars tw rybnych;
T13. Sezonowość sprzedawanych produktów
pochodzących z gospodarstw rybnych;

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

45

ROZDZIAŁ IV
WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OPISU OBSZARU I ANALIZY SWOT,
O KTÓRYCH MOWA W UST.2 I 3, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
PROBLEMÓW I POTRZEB SEKTORA RYBACTWA

Analizę

obs za ru

dzia łania

Lokalnej

Grupy

Ryba ckiej

„Jędrzejowska

Ryba ”

przeprowadzono w dwóch obs za rach:
 Wnioski dotyczące ogólnej s ytua cji i obsza ru dzia łania LGR
 Wnioski dotyczące sektora ryba ctwa

Obs za ry te s ą ś ciśle ze sobą powi ązane i wzajemnie na siebie oddzia ływa ją. Aby
zrealizowa ć zasadę zrównoważonego rozwoju żaden z tych obsza rów nie może być traktowany
pri orytetowo w s tosunku do drugiego. Zasada ta przyświeca ła kons trukcji Lokalnej Stra tegii
Rozwoju Obsza ru Ryba ckiego „LGR Jędrzejowska Ryba ”.

Wnioski dotyczące ogólnej sytuacji i uwarunkowań obszaru LSROR

Teren LGR ma znakomi te wa runki ś rodowiskowe, zabytki, kul turę obsza ru pozwala jące
planowa ć rozwój turys tyki o oryginalnym cha rakterze. We wszys tki ch gminach widoczne s ą
przekszta łcenia

własnoś ciowe

s truktury

gospoda rki.

Rozwi jają

si ę

głównie

ma łe

przedsiębiors twa , co jednocześnie dużo mówi o a ktywnoś ci gospoda rczej mieszkańców
obsza ru. Zwra ca tez uwagę dobre położenie przy trasa ch tranzytowych oraz dobre us ytuowanie
wzgl ędem a glomera cji kra kowskiej i ka towi ckiej. Istotne są również rezerwy terenów możliwe
do zagospoda rowania. Wa żnym celem dzia łalności na obs za rze zależnym od ryba ctwa jes t
propa gowanie ekoturys tyki .

WNIOSEK:
Rozwijać i tworzyć ekologiczne gospodarstwa agroturystyczne z punktami żywieniowymi.
Mi mo, ze jes t to obs za r spójny i poprzez bogactwo historii, kul tury, przyrody
przygotowany do przeks ztałcenia go w obsza r a tra kcyjny turys tycznie, bra k jes t jedna k
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zai nteresowania ze s trony lokalnego społeczeńs twa wykorzys taniem tak boga tego dziedzictwa
ma terialnego.

WNIOSEK:
Zaplanować działania mające na

celu zaktywizowanie lokalnego s połeczeństwa i

uświadomienie mieszkańcom wartości lokalnego potencjału rozwojowego w obszarze
turystyki, opartego głównie o lokalne dziedzictwo przyrodnicze.

WNIOSEK:
Promować rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej wykorzystującej walory
środowiskowe obszaru LSROR.
Za uwa żono również duże

zaniedbania w infras trukturze związanej z ruchem

turys tycznym jak również brak spójnej koncepcji zagospoda rowania turys tycznego obs za ru i
ma ło efektywną promocję istniejącego potencjału turys tycznego. Da je si ę również zauważyć
dras tycznie ma łą iloś ć oś rodków krzewienia kultury, szczególnie w gminach wiejs kich.
Konieczne s ta je si ę zaspokojenie tych właś ciwie elementa rnych potrzeb poprzez popra wę
infrastruktury społeczno-kul turalnej.
Wpłynie to niewątpliwie na wzros t atra kcyjności terenu, umożliwi s tworzenie bogatej
oferty możliwoś ci spędzania wolnego czasu z korzyś ci ą nie tyl ko dla mieszkańców, ale i
turys tów.
W czasie tworzenia analizy SWOT stwierdzono, że w tym zakresie obs za r dzia łania LGR
ma wiele do zrobienia.

WNIOSEK:
Wspierać rozbudowę lokalnej infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej oraz
kulturalnej, jak również tworzenie lokalnej infrastruktury publicznego dostępu do Internetu.
Pomimo ewidentnych walorów, jakie posiadają objęte programem gmi ny, problemem
jes t bra k bezpiecznych s zlaków rowerowych, konnych, wodnych, jednolitego oznakowania
szlaków turys tycznych. Pilne wi ęc jes t podjęcie zorganizowanych spójnych dzia łań, które
pozwol ą s tworzyć spójną, czytelną ofertę turys tyczną, co pozwoli ś ci ągnąć turys tów nie tylko z
Polski , ale i z zagrani cy. Wpłynie to niewątpliwie na zrównoważony rozwój regionu.
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WNIOSEK:
Opracować a następnie wdrożyć koncepcję roz budowy lub tworzenia zintegrowanych
szlaków do uprawiania turystyki pieszej, wodnej, rowerowej, narciarskiej i konnej.
Przyczyną niepowodzeń w ści ągni ęciu turys tów na obs za r działania jes t niewątpli wie
niewys ta rcza jąca promocja oraz bra k zorgani zowanej informa cji turys tycznej. Pilne, więc jes t
podjęcie zorganizowanych spójnych dzia łań, które pozwol ą s tworzyć spójną, czytelną ofertę
turys tyczną, co pozwoli ś ciągnąć turys tów nie tylko z Polski , ale i z zagrani cy. Wpłynie to
niewątpliwie na zrównoważony rozwój regionu.

WNIOSEK:
Zorganizować sieć informacji turystycznej i prowadzić działania promujące obszar objęty
LSROR, jako atrakcyjny turystycznie.

Wnioski dotyczące sektora rybactwa

Mocne s trony dotyczące za równo uwa runkowań obsza ru dzia łania LGR ja k również
zwi ązane bezpoś rednio z sektorem ryba cki m sprzyja ją wykorzys tani u danych szans . Dają one,
bowiem lokalnemu społeczeństwu wi ęks zą gwa rancję i bezpieczeństwo, że działania z
wykorzys taniem szans doprowadzą do poprawy, jakości życia na obs za ra ch zależnych od
ryba ctwa ora z wzmocnienia konkurencyjności obsza rów, na których będzie realizowana LSROR.
Mocne s trony pozwol ą również w dużej mierze zniwel owa ć zagrożenia. Najwi ęks zą
obawę wśród społeczeńs twa budzi pozys kanie środków na planowa ne i nwes tycje s zczególnie w
sektorze ryba ckim, gdzie ka żde dzia łanie wyma ga dużego nakładu finansowego. W tym
przypadku trudno wskaza ć mocną s tronę, która zni weluje zagrożenie wyni kające z braku
wkładu własnego przy pozys kiwaniu ś rodków pomocowych z UE a wysokie oprocentowanie nie
jes t czynnikiem za chęca jącym do wspierania się kredytami . Pozos tałe za grożenia można
zniwelowa ć należycie wykorzys tując mocne strony.
Analizując s łabe s trony pod kątem ograni czenia możliwoś ci wykorzys tania danych s zans
da się zauważyć, że wi ęks zoś ć słabych s tron wynika z podejścia i zaangażowania samego
społeczeńs twa. Należy, wi ęc popra cowa ć nad aktywi za cja społeczeńs twa, nad s zkoleniem
lokalnych liderów a wiele s łabych s tron zos tanie wyeliminowanych. Oceniając zaangażowanie
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mies zkańców w tworzenie LSROR należy twierdzi ć, że wiele s łabych s tron da się s zybko
wyeliminowa ć a tym samym zmniejszyć i ch wpływ na ograni czenie wykorzys tania szans .
WNIOSEK:
Zaplanować zadania mające na celu zaktywizowanie lokalnego społeczeństwa, w
szczególności osób związanych z sektorem rybactwa.
Atrakcyjnoś ci obsza rowi dodają s tawy i inne zbiorniki wodne. Należy ś ciśle powi ąza ć
turys tykę z l okalnym ryba ctwem. Jes t taka szansa , poniewa ż przynajmniej połowę właś cicieli
gospoda rstw rybnych jest zainteresowanych tworzeniem zaplecza a groturys tycznego z
możliwoś cią spożywania przez turys tów ryb pod różnymi pos ta ciami .

WNIOSEK:
Promować tworzenie i rozwój gospodarstw rybackich z zapleczem agroturystycznym.
Duży niepokój budzi niski poziom przetwa rzania produktów ryba cki ch i podnos zenie i ch
jakoś ci ora z ma łe zróżnicowanie ga tunków hodowanych ryb. Według lokalnego społeczeństwa
sektor ryba cki ma silne podłoże do rozwoju gospoda rstw rybacki ch: długie i boga te tradycje
hodowli karpia na obs za rze dzia łania LGR, zwi ęks zający si ę popyt na ryby i przetwory rybne.

WNIOSEK:
W ramach podejmowanych działalności gospodarczych tworzyć: punkty sprzedaży detalicznej
ryb, zakłady przetwórstwa ryb, punkty usługowe związane z wyżywieniem.
Oma wiany obs za r należy do biedniejs zych regionów w kra ju s tąd duże zainteresowanie
lokalnych ryba ków pozys kaniem funduszy na rozwój s woi ch gospoda rs tw lub pos zerzenie
dzia łalności o nowe produkty/usługi . Wzras tające bezrobocie oraz duży poziom bezrobocia
ukrytego w gospoda rs twa ch ryba cki ch wymus zają wręcz dywers yfi kację za trudnienia osób
zwi ązanych z gospodarką ryba cką. Wyma ga to jednak rozwoju s ys temu dzia łań doradczych
polega jących

na

przygotowaniu

profesjonalnej kadry, która

wesprze

potencjalnych

benefi cjentów w pos zuki waniu źródeł finansowania przedsi ęwzi ęć wpisujących się w cele
s tra tegii .

WNIOSEK:
Rozwijać profesjonalne doradztwo i dostępność szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w
zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego.
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WNIOSEK:
Wspierać zakładanie działalności gospodarczej poza sektorem rybackim lub tworzyć
możliwości dla dywersyfikacji działalności ry backiej dla osób zajmujących się rybactwem i ich
rodzin.
Należy podjąć dużo działań by zmniejszyć listę s łabych s tron, m.in. włączyć lokalne
samorządy do dzia łań wspierających sektor ryba cki, wzmocni ć współpra cę pomi ędzy
hodowcami ryb, uświadomi ć społeczeńs twu jak ważną rolę dla rozwoju obs zarów ryba ckich
ma ją inni przedsiębiorcy, dążyć do tego, by pows tawa ło jak na jwięcej punktów żywieniowych
promujących zdrową żywnoś ć.

WNIOSEK:
Tworzyć płaszczyzny dla wewnętrznej współpracy środowisk rybackich oraz współpracy
zewnętrznej, szczególnie z samorządami lokalnymi
Należy podjąć dzia łania eduka cyjne dla młodych ludzi zainteresowanych rozwojem
turys tyki i ryba ctwa, wyposażyć zainteresowa nych w zasób wys ta rczającej wiedzy na tema t
pozys kiwania ś rodków na rozwój dzia łalnoś ci ryba ckiej. To, że wielu właści cieli s tawów ma duże
doświadczenie w prowadzeniu gospoda rs tw rybnych sprzyja pra widłowemu rozwojowi tych
gospoda rstw ora z możliwoś ci zdobywania doświadczenia przez ludzi młodych za jmujących si ę
ryba ctwem.

WNIOSEK:
Tworzyć ofertę informacyjno-szkoleniową dla młodych ludzi nakierowaną na przedstawienie
potencjalnych możliwości podejmowania działalności gos podarczych, w tym o profilu
rybackim w oparciu o najlepsze doświadczenia lokalne i tzw. dobre praktyki z zewnętrz
Należy podnosić wa rtoś ć produktów ryba ctwa , dbać o rozwój us ług na rzecz
społeczności zamies zkującej obsza ry zależne od ryba ctwa . Tej opera cji sprzyja w dużym s topniu
s tworzenie wa runków do nabywa nia umiejętnoś ci i aktywi zacji lokalnym rybakom ora z tym,
którzy chcą podjąć działalnoś ć zwi ązaną z ryba ctwem. Pomocnym rozwiązaniem wielu
indywidualnych problemów będzie utworzenie grup producenckich działa jących na rzecz ca łej
grupy a także indywidualnych jej członków.
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WNIOSEK:
Podnosić wartość produktów rybactwa oraz promować ich walory wśród s połeczności
lokalnych.
Społeczeńs two obs za ru objętego LSROR w dążeniu do osiągni ęcia zmierzonych cel ów ma
wiele szans , które są doda tkową motywa cją do podejmowania przedsi ęwzi ęć tworzących jego
ma rkę.
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ROZDZIAŁ V
CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW
RYBACKICH, ŚRODKÓW SŁUŻACYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW
ORAZ RODZAJE OPERACJI, KTÓRE MOGĄ UZYSAĆ WSPARCIE W RAMACH
WDRAŻANIA LSROR, A TAKŻE PRZEWIDYWANEGO WPŁYWU NA SRODOWISKO

W wyniku spotkań i pra c wars zta towych poświ ęconych wypra cowaniu głównych za łożeń
Lokalnej Stra tegii Rozwoju Obs za rów Ryba ckich sformułowano następujące cele ogólne, które
Stowa rzys zenie za mierza osiągnąć dzi ęki efektywnej realizacji s trategii :

CO1. Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką – jako cel branżowy
nas tawiony na popra wę s ytua cji osób związanych z ryba ctwem ora z i ch rodzin.
CO2. Rozwój ekoturystyki, rekreacji bazującej na wzmocnieniu konkurencyjności i
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - ja ko cel obsza rowy, zmierza jący do
poprawy a tra kcyjnoś ci turys tycznej obs za ru i wzmocnienia go jako ca łoś ci .

Wyżej wskazane cele ogólne będą osiągane dzi ęki realizacji celów s zczegółowych, o
wężs zym zakresie realiza cji w s tosunku do cel ów ogólnych.

Cele szczegółowe dla pierwszego celu ogólnego CO1.:
CS1.1.Zaspokojenie potrzeb s połecz nych i kulturalnych mieszkańców terenów zależnych
od rybactwa
CS1.2.Dywersyfikacja zatrudnienia osób związanych z gospodarką rybacką

Cele szczegółowe dla drugiego celu ogólnego CO2.:
CS2.1.Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od gospodarki rybackiej, w tym w
szczególności atrakcyjności turystycznej
CS2.2.Poprawa stanu środowiska terenów związanych z gospodarką rybacką
CS2.3.Promocja obszaru

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

52

Tabela21. Cele ogólne i szczegółowe LSROR

Cele og ólne
CO1.

Cele szczegółowe

Poprawa jakości życia osób związanych

CS1.1. Zaspokojenie potrzeb społecznych i

z gospodarka rybacką.

kulturalnych mieszkańców terenów
zależnych od rybactwa.
CS1.2. Dywersyfikacja zatrudnienia osób związanych
z gospodarką rybacką.

CO2.

Rozwój ekoturystyki, rekreacji

CS2.1. Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od

bazującej na wzmocnieniu

gospodarki rybackiej, w tym w szczególności

konkurencyjności i atrakcyjności

atrakcyjności turystyczne j.

obszarów zależ nych od rybactwa.

CS2.2. Poprawa stanu środowiska terenów
związanych z gospoda rką rybacką.
CS2.3. Promocja obsza ru.

Źródło: opracowanie własne

Za równo cele ogólne, jak i szczegółowe nawi ązują wpros t do celów Osi Priorytetowej 4
PO Ryby, określonych w Progra mie Opera cyjnym „Zrównowa żony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obs za rów Rybacki ch 2007 -2013”, s formułowanych ja ko:
 Mini malizacja zaniku sektora ryba ckiego;
 Rekonwers ja obsza rów dotkni ętych zmianami w sektorze;
 Poprawa jakoś ci życia w społecznoś ciach ryba cki ch.

W tabeli poniżej pokazano zgodnoś ć cel ów LSROR z celami PO Ryby.
Tabela 22. Zgodność celów LSROR z celami PO RYBY

CO1.

CO2.

Poprawa jakości życia

Rozwój ekoturystyki, rekreacji bazującej na

osób związanych z

wzmocnieniu konkurencyjnoś ci i atrakcyjności

gospodarka rybacką

obszarów zależ nych od rybactwa

CS.1.1
Minimalizacja zaniku
sektora rybackiego
Rekonwersja obszarów
dotkniętych zmianami w
sektorze

CS.1.2.

CS.2.1

CS. 2.2.

CS.2.3.
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Poprawa jakości życia w
społecznościach
rybackich
Źródło: opracowanie własne

Przeds tawi one wyżej cele ogólne i szczegółowe będą osiąga ne dzi ęki tzw. środkom, czyli
pra ktycznym dzia łaniom i metodom prowadzonym bądź koordynowanym przez Stowa rzys zenie
„LGR Jędrzejows ka Ryba ” na obsza rze objętym LSROR. Ich głównym założeniem, szczególnie w
pierwszym roku praktycznej działalnoś ci LGR będzie aktywi za cja społecznoś ci lokalnych i
za chęcanie i ch do aktywnego włączenia si ę w realiza cję LSROR, poprzez zgłasza nie propozycji
realiza cji konkretnych przedsięwzięć. Doświadczenia funkcjonującej od 2 la t na tym obsza rze
Lokalnej Grupy Dzia łania „Ziemia Jędrzejowska Gryf” jednozna cznie ws kazują, iż jednym z
głównych problemów realiza cji zbli żonej założeniami do LSROR lokalnej s tra tegii rozwoju LGD w
ra mach osi LEADER jest dota rcie z informa cją do potencjalnych beneficjentów ora z
uś wiadomienie im potencjalnych korzyś ci płynących, jakie mogą odnieś ć dzięki ofercie wspa rcia
ze s trony LGD.
Już w tra kcie pierwszych miesięcy dzia łań Grupy Ini cjatywnej, kiedy czyniono s ta rania
ma jące na celu za rejes trowanie Stowa rzys zenia i wspólne s formułowanie głównych założeń
s tra tegii wypra cowano sprawnie działa jący model współpra cy i przepływu informacji , opa rty o
koordyna torów w poszczególnych gmina ch tworzących LGR z centralnie położonym oś rodkiem
koordynującym w Jędrzejowie. Utworzono obs zerną bazę i nforma cji o potencjalnych osoba ch i
podmiotach, które mogą być zainteresowane realizacją projektów wpisujących si ę w za łożenia
LSROR. Przeta rto kana ły informa cyjne w lokalnej prasie, wydawnictwa ch gminnych i lokalnych
portalach internetowych.
Doświadczenia te będą wykorzys tywane na etapie rozpoczęcia wdrażania LSROR do
spra wnego i efektywnego informowania o wszelki ch dzia łania ch Stowa rzys zenia, w
szczególności o zbliżających się konkursa ch na dofinansowanie opera cji. Za tem pierws zym
ś rodkiem s łużącym realiza cji celów s tra tegii będzie intens ywna kampania informacyjna
ukierunkowana na ws zys tki ch potencjalnych benefi cjentów LGR. W jej ra ma ch przewiduje si ę
m.i n. cykl spotkań z mieszkańca mi poszczególnych gmin, a rtykuły w l okalnej prasie i na
lokalnych portala ch i nternetowych, wys tąpienia przeds tawi cieli Za rządu Stowa rzys zenia
podczas imprez masowych oraz wydanie ma teria łów informa cyjnych, w tym bros zury
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za wiera jącej s treszczenie najważniejs zych informa cji zwi ązanych z ubieganiem si ę o wspa rcie z
budżetu LSROR. Większość z tych działań realizowana będzie w rama ch funkcjonowania LGR,
nabywania umiejętnoś ci i a ktywiza cji społecznoś ci lokalnych.
Wa żną rol ę aktywi za cyjną będą odgrywa ły również projekty współpra cy realizowane
przez LGR, które poprzez odpowiedni dobór tema tyki będą za chęca ły społeczność l okalną do
aktywnego śledzenia dzia łań LGR, a z czasem również do i ch aktywnego włączenia si ę w te
dzia łania.
Ba rdzo istotnym ś rodkiem przybliża jącym osiągni ęcie celów LSROR będą konkurs y
ogłaszane przez LGR w porozumieniu z Sa morządem Województwa na dofinansowanie
konkretnych opera cji , w ra ma ch których wszys cy zainteresowani i upra wnieni benefi cjenci
(za równo osoby fizyczne, ja k i prawne, w tym w s zczegól noś ci osoby i podmioty zwi ązane z
bra nżą ryba cką) będą mogli pozys ka ć dofinansowanie na realizację własnych przedsięwzięć, o
ile będą to przedsięwzi ęcia zgodne z niniejs zą LSROR i odpowiednio wysoko ocenione pod
kątem kryteriów us talonych przez Stowa rzyszenie (opisanych w rozdziale IX). Zgodnie z
wa runkami osi 4 PO RYBY w ra ma ch realiza cji LSROR przewiduje si ę udzielanie wspa rcia
fi nansowego na zasadzie konkursowej na realiza cję opera cji w nas tępujących zakresach:
 Wzmocnienie konkurencyjnoś ci i utrzymanie a trakcyjnoś ci obsza rów zależnych od
ryba ctwa ;
 Res trukturyza cja lub reorienta cja dzia łalnoś ci gospoda rczej, lub dywers yfika cja
za trudnienia osób mających pra cę zwi ązaną z sektorem ryba ctwa w drodze tworzenia
doda tkowych miejs c pra cy poza tym sektorem;
 Podnos zenie wa rtoś ci produktów ryba ctwa, rozwój us ług na rzecz społecznoś ci
za mieszkującej obsza ry zależne od rybactwa ;
 Ochrona ś rodowiska lub dziedzi ctwa przyrodni czego na obsza ra ch zależnych od
ryba ctwa w celu utrzymania jego a tra kcyjności oraz przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora ryba ctwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku kl ęski
żywiołowej;

Z kolei opisane wcześniej ś rodki informa cyjno-aktywi zujące będą realizowane głównie
przez samo Stowa rzys zenie w rama ch zakresu:
 Funkcjonowanie l okalnej grupy rybackiej, zwanej dalej LGR, ora z nabywanie
umiejętnoś ci i aktywi zacja lokalnych społecznoś ci ;
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 ora z poś rednio w ra ma ch wspa rcia na rzecz współpra cy mi ędzyregionalnej i
mi ędzyna rodowej.

Poniżej przedsta wiono tabele prezentujące cele ogólne i s zczegółowe LSROR, ś rodki
s łużące i ch realiza cji , wskaźniki osiągania ww. cel ów i i ch źródła weryfika cji ora z preferowane
typy opera cji , które w pierwszej kolejności będą mogły li czyć na wspa rcie ze ś rodków LGR.

Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 -2013”,

Promocja obszaru

C S 2.3

Poprawa stanu środowiska terenów związanych z
gospodarką rybacką

C S 2.2

C S 2.1

Dywersyfikacja zatrudnienia osób związanych z
gospodarką rybacką

C S 1.2

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców terenów zależ nych od rybactwa

C S 1.1

Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od
gospodarki rybackiej, w tym w szczególności
atrakcyjności turystycznej

CO 2
Rozwój ekoturystyki, rekreacji bazującej na
wzmocnieniu k onkurencyjności i atrakcyjności
obszarów za leżnych od rybactwa

CO 1
Poprawa jakości życia osób związanych
z gospodarką rybacką
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1. CEL OGÓLNY
POPRAWA, JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ RYBACKĄ

1.1. CEL SZCZEGÓŁOWY
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców terenów zależnych od rybactwa
CO1.: Poprawa, jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką
Cel szczegółowy
CS1.1

Środki
 Spotkania aktywizujące;

Zaspokojenie potrzeb  Spotkania informacyjne;
społecznych i
kulturalnych

 Szkolenie lokalnych
liderów;

mieszkańców

 Organizowanie szkoleń;

terenów zależnych od

 Zorganizowanie s ieci

rybactwa.

lokalnych

Zakres i licz ba operacji
Wzmocnienie

 Adaptacja i wyposażenie mie jsc związanych z dos tępem do sieci Internet;

konkurencyjności i

 Rewitalizacja mie jscowoś ci, w tym: remonty, chodników, parkingów, placów, ścieżek

utrzymanie atrakcyjności

rowerowych, tere nów z ielonych, pa rków i miejsc wypoczynku, remonty lub

obszarów zależ nych

wyposażanie budynków i obiektów publicznych pe łniących funkcje społeczno-

głównie od rybactwa.

kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażenie;
 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dz ieci i młodzieży rozwija jące ich

Liczba operacji około 25

zainteresowania i talenty;
 Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – s portowych do potrze b osób

koordynatorów;
 Bieżąca analiza potrzeb
mieszkańców obszaru;

Preferowane typy operacji

niepełnosprawnych;
Podnoszenie wartości
produktów rybactwa,

 Tworzenie punktów sprze daży detalicz nej, z wyłączeniem handlu de talicz nego
pojazdami samochodowymi;

rozwoju us ług na rzecz

 Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpoś rednie j produktów rybactwa;

społeczności

 Tworzenie punktów usług prawniczych, rachunkowo – księgowych i doradztwa

zamieszkujących obszary
zależne od rybactwa.

podatkowego;
 Podejmowa nie dz iałalnoś ci gospodarcze j z zakresu sportu, roz rywki i rekreacji
 Podejmowa nie dz iałalnoś ci z zakresu opieki z drowotne j
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Liczba operacji około 48

 Udział w kursach szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego
na celu zmianę kwalifikacji zawodowych;
 Podejmowa nie dz iałalnoś ci us ługowe j związanej z wyżywieniem;
 Podejmowa nie dz iałalnoś ci w zakresie usług naprawy i konserwacji komputerów i
artykułów użytku osobis tego i domowego;

Funkcjonowanie Lokalne j

 Wykonanie badania dotyczącego oferty społe czno-kulturalnej obszaru;

Grupy Rybackiej oraz

 Prowadzenie badan dotyczących potrzeb lokalnych rybaków na usługi gospoda rcze;

nabywanie umieję tności i

 Aktywizowanie mieszkańców;

aktywizacji lokalnych

 Prowadzenie szkoleń informacyjnych;

społeczności.

 Promowanie efektów podjętych operacji i ich wpływu na zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców obszaru dz iałania LGR;

Liczba operacji około 8

 Szkolenie lokalnych liderów;

Wsparcie na rzecz

 Nawiązywanie współpra cy z lokalnymi grupami z innych regionów w celu wymiany

współpracy

doświadczeń, pozyskiwania dodatkowe j wie dzy i umie jętności na temat realizacji

międzyregionalnej i

LSROR;

międzynarodowej

Liczba operacji około 2

 Wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne;
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Matryca logiczna dla celu ogólnego CO1. oraz celu szczegółowego S 2.2. Zaspokojenie potrzeb s połecznych i k ulturalnych mieszkańców
terenów zależnych od rybactwa
Cele og ólne i

Wskaźniki realizacji celów

szczegółowe
CO1.

Wskaźniki oddz iaływania:

Poprawa, jakości życia

 Nastąpi poprawa dostępu do Internetu;

osób związanych z

 Nastąpi spadek bez robocia;

gospodarką rybacką.

 Zwiększą się szanse edukacyjne dzieci i młodz ieży;
 Zwiększy się ilość punktów przeznaczonych na cele społeczno-kulturalne;
 Obiekty turystyczne ogólnodostępne z ostaną dostosowa ne do potrzeb
osób niepełnosprawnych;

Źródła weryfikacji

 Stały wzrost dochodów mieszkańców;

 Dane PUP w

 Dobra koniunktura gospoda rcza;

Jędrzejowie;

 Zainteresowanie prowadzeniem

 Dane otrzymane z

 Dane z tere nu LGR;
 Dane ze szkół z

 Polepsza się wa runki opieki zdrowotne j;

poszczególnych gmin;

CS2.1.

Wskaźniki rezultatu:

 Dane z tere nu LGR;

Zaspokojenie potrzeb



Do roku 2015 powstanie 7 nowych mie jsc z dostępem do Interne tu;

 Dane GUS;

społecznych i



Do roku 2015 zos taną zrealiz owane 4 większe projekty dotyczące

 Dane z podmiotów

mieszkańców tere nów



Do roku 2015 os tanie z realizowanych 10 programów dotyczących
organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodz ieży;

zależnych od rybactwa.


Do roku 2015 os tanie przystosowane około 4 obiekty do potrzeb osób
niepełnosprawnych;

działalnoś ci us ługowej;

gmin;

terenów

rewitalizacji miejscowości;

Jędrzejowska Ryba)

 Dane GUS;

 Zwiększy się ilość punktów usługowych w różnych dziedzinach;

kulturalnych

Założenia/ryzyko (nieza leżne od LGR

gospodarczych;
 Dane z gmin;

 Zainteresowanie mieszkańców
działalnoś cią us ługową;
 Zainteresowanie mieszkańców
działalnoś cią gospodarczą;
 Wzrost zainteresowania turystyką w
regionie i Polsce;
 Spójne i jednoznaczne przepisy w zakresie
realizacji inwes tycji w zakresie
infrastruktury społecz no-kulturalne j;
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Zakresy operacji programu „Zrównoważony roz wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wzmocnienie konkurencyjności

 Adaptacja i wyposażenie

i utrzymanie atrakcyjności

miejsc związanych z dos tępem

obszarów zależ nych od

do sieci Internet;

rybactwa;

Wskaźniki produktu:
około 25 zrealiz owanych operacji

 Dokumentacja w

Rybacy, mieszkańcy obszaru

siedzibie LGR;

zainteresują się poszerzeniem

 Dokumentacja

swojej działalności o

 Rewitalizacja mie jscowoś ci;

Informacje

zaangażowanie w sferze

 Organizowanie zajęć

pozyskane od

usługowej;

pozalekcyjnych;

Samorządu

 Dostosowanie obiektów do

Wojewódz twa;

potrze b nie pełnosprawnych;
Restrukturyzacja i reorientacja
działalnoś ci gospodarcze j oraz
dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających prace z wiązaną

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych mie jsc
pracy poza tym sektorem;

Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa;

 Tworzenie punktów sprze daży
detaliczne j;
 Tworzenie punktów sprze daży
bezpośredniej;
 Tworzenie punktów usług
prawniczych;
 Podejmowa nie dz iałalnoś ci
gospodarczej z zakresu sportu,
rozrywki i rekreacji;

Wskaźniki produktu;
około 48 zrealiz owanych operacji

 Dokumentacja w
siedzibie LGR
 Informacje
pozyskane od
Samorządu
Wojewódz twa

Osoby związane z gospodarką
rybacką zaangażują się w
działalnoś ć usługową z różnych
zakresów;
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 Podejmowa nie i rozwój
działalnoś ci gospodarcze j z
zakresu opieki zdrowotnej;
 Podejmowa nie us ług z zakresu
usług naprawy i konserwacji
komputerów;
Ochrona ś rodowiska i
dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od
rybactwa w ce lu utrzymania
jego atrakcyjności oraz

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

przywracanie pote ncjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej lub przemysłowej;
Funkcjonowanie lokalne j grupy

 Wykonanie badania

rybackiej, zwanej dale j LGR,

dotyczącego ofe rty społeczno-

oraz nabywanie umieję tności i

kulturalnej obszaru;

aktywizacja lokalnych

 Szkolenie lokalnych lide rów;

społeczności;

 Animowanie społecz ności

Wskaźniki produktu;
około 8 zrealiz owanych operacji

 Dokumentacja w
siedzibie LGR;

Zaangażowanie wszystkich
partne rów występujących na
obszarze dzia łania LGR w
proces funkcjonowania LGR;

lokalnych;
 Szkolenie informacyjne dla
mieszkańców obszaru;
Wsparcie na rzecz ws półpracy

 Wyjazdy studyjne;

Wskaźniki produktu;

międzyregionalne j i

 Zorganizowanie s potkań

około 2 zrealiz owane operacje

 Dokumentacja w
siedzibie LGR;

Nawiązanie współpracy z LGR z
rejonami doświadczonymi w
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mających na celu wymianę

poprawie warunków społeczno-

doświadczeń;

kulturalnych, usługowych
terenu;

1.2. Dywersyfikacja

 Spotkania aktywizujące;

Zakres:

zatrudnienia osób

 Promocja możliwości

Restrukturyzacja i reorientacja

 Budowa, przebudowa obiektów, w których ma być lub jest
prowadzona działa lność gospodarcza.
 Zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona

związanych z

wspierania rozwoju działalności

działalnoś ci gospodarcze j oraz

gospodarką rybacką

usługowej na stronie

dywersyfikacja zatrudnienia osób

internetowe j LGR, w lokalnej

mających pracę z wiązaną z sektorem

prasie;

rybactwa, w drodze tworze nia

wyposażenia i sprzętu niezbędnych do prowadzenia planowane j

dodatkowych mie jsc pracy poza tym

działalnoś ci gospodarcze j.

 Wspieranie powstawania
punktów informacyjnych;

sektorem.

 Promowanie dzia łalności LGR
na imprezach lokalnych,

 Zakup, transport i montaż maszyn, urządzeń, narzę dzi,

 Udział w kursach szkoleniach, studiach, stażach i innych formach
kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

Liczba operacji około 24

festynach, targach;

 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego
wsparciu pode jmowane j dzia łalności gospodarczej poza sektorem

 Wydawanie broszur, ulotek
informacyjnych;

działalnoś ć gospoda rcza.

rybackim.
Zakres:

 Aktywizowanie właścicieli gospoda rstw rybackich d w ce lu

 Szkolenie lokalnych liderów;

Funkcjonowanie Lokalne j Grupy

podejmowania dzia łalności gospodarcze j poza rybactwem – źródła

 Wykorzystanie doświadczeń

Rybackiej oraz nabywanie umiejętności i

dodatkowego dochodu polepszającego warunki bytu.

zdobytych w ramach

aktywizacji lokalnych społecz ności.

współpracy międzyregionalnej,
międzynarodowe j;
 Szkolenia na temat
prowadzenia działa lności
gospodarczej, usługowe j;

 Badanie potrze b lokalne j ludności i możliwości środowiskowych w
zakresie rozwoju dz iałalności gospodarcze j na obszarze dz iałania

Liczba operacji około 10

LGR.
 Spotkania informacyjne.
 Dostarczanie rybakom wie dzy na temat zakładania pozarybackiej
działalnoś ci gospodarcze j.
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Wsparcie na rzecz ws półpracy

 Wyjazdy studyjne.

międzyregionalne j i międzynarodowej

 Wymiana doświadczeń na temat pozyskiwania doda tkowych
źródeł dochodu.

Liczba operacji około 2
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Matryca logiczna celu szczegółowego: Dywersyfikacja zatrudnienia osób związanych z gospodarką rybacką
Cel og ólne i sz czegółowe

Wskaźniki realizacji celów

Źródła weryfikacji

CO1

 Wskaźniki oddziaływania;

 Dane GUS;

Poprawa, jakości życia osób związanych z

 Nastąpi poprawa dostępu do Internetu;

 Dane PUP w Jędrzejowie;

gospodarką rybacką

 Nastąpi spadek bez robocia;

 Dane otrzymane z gmin;

 Zwiększą się szanse edukacyjne dzieci i młodz ieży;

 Dane z tere nu LGR;

 Zwiększy się ilość punktów przeznaczonych na cele społeczno-

 Dane ze szkół z terenów

kulturalne;

poszczególnych gmin;

 Obiekty turystyczne ogólnodostępne z ostaną dostosowa ne do

Założenia/ryzyko (nieza leżne
od LGR Jędrzejowska Ryba)
 Stały wzrost dochodów
mieszkańców;
 Dobra koniunktura
gospodarcza;
 Zainteresowanie
prowadzeniem dzia łalności
usługowej;

potrze b osób nie pełnosprawnych;
 Zwiększy się ilość punktów usługowych w różnych dziedzinach;
 Polepsza się wa runki opieki zdrowotne j;
Cel szczegółowy

Wskaźniki rezultatu:

 Dane z tere nu LGR;

Dywersyfikacja zatrudnienia osób

 Do roku 2015 około 4 większe obiekty, w których będz ie

 Dane GUS;

mieszkańców udzia łem w

 Dane z podmiotów

imprezach kulturalnych;

związanych z gospoda rką rybacką

prowadzona działa lność gospodarcza;
 Do roku 2015 powstaną około 3 zagospodarowane te reny, na
których będz ie prowadzona działalność gos podarcza;
 Do roku 2015 z ostanie z realizowanych około 6 operacji,
mających na celu poprawę sta nu maszyn, urządzeń, sprzętu do
prowadzenia działa lności gospoda rczej;
 Do roku 2015 zos tanie z realizowanych około 9 operacji mających
na celu zmianę, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych;
 Do roku 2015 zos tanie z realizowanych 2 operacje wspie rające
zakup sprzętu kompute rowego i oprogramowa nia służącego

gospodarczych;

 Zainteresowanie

 Zainteresowanie turystów
regionem;
 Wzrost zainteresowania
turystyką w regionie i Polsce;
 Spójne i jednoznaczne
przepisy w zakresie realizacji
inwestycji w zakresie
infrastruktury turystyczne j;
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wsparciu pode jmowane j dzia łalności poza rybackiej;

Środki programu „Zrównoważony roz wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wzmocnienie
konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

zależnych od rybactwa;
Restrukturyzacja i reorientacja

 Budowa, przebudowa

działalnoś ci gospodarcze j oraz

obiektów, w których ma być

dywersyfikacja zatrudnienia

lub jes t prowadzona

osób mających prace z wiązaną

działalnoś ć gospoda rcza;

z sektorem rybactwa w drodze

 Zagospodarowanie terenu, na

tworzenia dodatkowych mie jsc

którym ma być prowadzona

pracy poza tym sektorem;

działalnoś ć gospoda rcza;
 Zakup, transport i montaż
maszyn, urządzeń, narzędzi,
wyposażenia i sprzętu
niezbędnych do prowadze nia
planowanej działa lności
gospodarczej;
 Udział w kursach szkoleniach,
studiach, stażach i innych
formach kształcenia mającego
na celu zmianę kwalifikacji
zawodowych;
 Zakup sprzętu

Wskaźniki produktu;
około 24 zrealizowane operacje

 Dokumentacja w
siedzibie LGR
 Informacje

Rybacy zainteresują się
poszerzeniem swoje j
działalnoś ci o zaangażowanie

pozyskane od

w sferę us ługową, w

Samorządu

poszerzenie działalności

Wojewódz twa

gospodarczej
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komputerowego i
oprogramowania służącego
wsparciu pode jmowane j
działalnoś ci gospodarcze j
poza sektorem rybackim;
Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa;
Ochrona ś rodowiska i
dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od
rybactwa w ce lu utrzymania
jego atrakcyjności oraz

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

przywracanie pote ncjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej lub przemysłowej;
Funkcjonowanie lokalne j grupy  Szkolenia mające na celu

Wskaźniki produktu;

rybackiej , zwanej dalej LGR,

aktywizowanie społeczności

Około 10 z realizowanych ope racji

oraz nabywanie umieję tności i

lokalnych;

aktywizacja lokalnych
społeczności;

 Organizowanie punktów
informacyjnych;
 Zorganizowanie s ieci

 Dokumentacja w
siedzibie LGR;

Zaangażowanie wszystkich
partne rów występujących na
obszarze dzia łania LGR w
proces funkcjonowania LGR;
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gminnych koordynatorów;
 Szkolenia lokalnych liderów;
Wsparcie na rzecz ws półpracy

 Wyjazdy studyjne;

Wskaźniki produktu;

Nawiązanie współpracy z LGR

międzyregionalne j i

 Organizowanie spotkań

około 2 zrealiz owane operacje

z rejonami doś wiadczonymi w

międzynarodowe j

mających na celu wymianę

działalnoś ci dywersyfikacji

doświadczeń;

zatrudnienia;

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

67

2. CEL OGÓLNY
ROZWÓJ EKOTURYSTYKI, REKREACJI BAZUJACEJ NA WZMOCNIENIU KONKURENCYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD
RYBACTWA
2.1. CEL SZCZEGÓŁOWY
Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od gospodarki rybackiej, w tym w szczególności atrakcyjności turystycznej
Preferowane operacje

Cel szczegółowy

Środki

Zakres i licz ba operacji

Preferowane typy operacji

Poprawa

 Spotkania aktywizujące;

Wzmocnienie konkurencyjności i

Tworzenie miejsc wypoczynkowych i biwakowych, łowisk dla wę dkarzy;

atrakcyjności

 Promocja możliwości

utrzymanie atrakcyjności obszarów

Tworzenie i wyposażenie Izb Tradycji ze szczególnym uwzględnie niem

zależnych od rybactwa.

rybactwa;

obszarów

wspierania rozwoju działalności

zależnych od

turystycznej na stronie

gospodarki

internetowe j, w lokalne j prasie;

rybackiej, w tym
w szczególności
atrakcyjności
turystycznej

Budowa kącików rekreacyjnych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe,
Liczba operacji około 25

 Wspieranie powstawania

Rewitalizacja mie jscowoś ci;

punktów informacyjnych;

Przystosowanie dla os ób niepełnosprawnych;

 Promowanie dzia łalności LGR

Tworzenie muzeów, izb regionalnych, skansenów;

na imprezach lokalnych,
festynach, targach;
 Aktywny udział w pa rtne rstwie
na rzecz turystyki;
 Współpraca z LGD „Ziemia
Jędrzejowska – Gryf” w
dziedzinie turystyki;
 Wydawanie broszur, ulotek
informacyjnych;
 Szkolenie lokalnych liderów;

ich wyposażenie, ścieżek edukacyjnych;

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk;
Restrukturyzacja i reorientacja
działalnoś ci gospodarcze j oraz
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających prace z wiązaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych mie jsc pracy poza tym
sektorem.

Remont, budowa, rozbudowa gospoda rstw agroturystycznych;
Wyposażenie obiektów agroturystycznych do prowadzenia działalności
gospodarczej;
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Liczba operacji około 20

zdobytych w ramach
współpracy międzyregionalnej,
międzynarodowe j;
 Szkolenia na temat
prowadzenia działa lności
turystycznej;

Podnoszenie wartości produktów
rybactwa, rozwój us ług na rzecz
społeczności zamieszkujące j obszary
zależne od rybactwa.

Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpoś rednie j produktów rybactwa;
Podejmowa nie i rozwój działalności gos podarczej w zakresie dzia łalności
związanej z wyżywieniem;
Podejmowa nie i rozwój działalności gos podarczej w zakresie dzia łalności
sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;

Liczba operacji około 10
Funkcjonowanie lokalne j grupy

Wykonanie badań, analiz, planów rozwoju w zakresie oferty turystycznej

rybackiej, nabywanie umie jętności i

powiatu jędrzejowskiego;

aktywizacja.

Studia i plany wykonalności dla kluczowych atrakcji turystycznych;
Doradztwo i szkole nia dla beneficjentów;

Liczba operacji około 8
Wsparcie na rzecz ws półpracy

Wizyty studyjne w celu nawiązania współpracy, zdobycia wie dzy na temat

międzyregionalne j i międzynarodowej.

rozwoju turystyki związanej z obszarami gospoda rki rybactwa ś ródlądowego.

Liczba operacji około 3

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

69

Matryca logiczna dla realizacji celu szczegółowego: Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od gos podarki rybackiej, w tym w szczególności
atrakcyjności turystycznej

Opis

Wskaźniki realizacji celów

Źródła weryfikacji

Cel ogólny

Wskaźniki oddz iaływania

 Dane GUS

ROZWÓJ EKOTURYSTYKI, REKREACJI

 Obszar LGR z ostanie uznany jako region

 Dane PUP w Jędrzejowie

BAZUJĄCEJ NA WZMOCNIENIU
KONKURENCYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI
OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

atrakcyjny turystycznie
 Wzrosną dochody samorządów, rybaków z

 Dane otrzymane z gmin

Założenia/ryzyko (nieza leżne od LGR
Jędrzejowska Ryba)
 Stały wzrost dochodów pote ncjalnych
turystów
 Dobra koniunktura gospoda rcza

 Dane z tere nu LGR

tytułu wzros tu ruchu turystycznego
 Wzrośnie liczba gos podars tw zajmujących
się działalnością turystyczną i
okołoturystyczną
 Nastąpi poprawa es tetyki przestrzeni
publicznej
 Poprawi się stan chronionego ś rodowiska
przyrodniczego
 Nastąpi spadek bez robocia

Cel szczegółowy

Wskaźniki rezultatu:

 Dane z tere nu LGR

Poprawa a trakcyjności obszarów za leżnych od  Do roku 2015 powstanie 11 mie jsc

 Dane GUS

gospodarki rybackiej, w tym w szczególności

 Dane z podmiotów

atrakcyjności turystycznej

wypoczynkowych, biwakowych;
 Do roku 2015 powstanie 11 łowisk dla
wędkarzy;
 Do roku 2015 z ostaną zagospoda rowane 2
zbiorniki wodne na cele rekreacyjne;

gospodarczych

 Zainteresowanie mieszkańców udziałem
w imprezach kulturalnych
 Zainteresowanie turystów regionem
 Wzrost zainteresowania turystyką w
regionie i Polsce
 Spójne i jednoznaczne przepisy w
zakresie realizacji inwestycji w zakresie
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 Do roku 2015 powstaną 2 Izby Tradycji;;

infrastruktury turystyczne j

 Do roku 2015 zos taną zrealiz owane 2
operacje rewitalizacji mie jscowości;
 Do roku 2015 powstanie 12 gospodarstw
agroturystycznych;
 Do roku 2015 powstaną 3 punkty sprze daży
bezpośredniej produktów rybactwa;
 Do roku 2015 powstanie 12 punktów
gastronomicznych;
 Do końca 2012 roku powstanie analiza oferty
turystycznej obszaru LSROR;
 Do końca 2015 roku z ostanie
zorganizowanych 5 cykli szkoleń
 Do końca 2015 roku odbędą s ię 2 wizyty
studyjne;
 Do roku 2015 powstanie 30 nowych mie jsc
pracy;
Środki programu „Zrównoważony roz wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wzmocnienie

 Tworzenie miejsc

Wskaźniki produktu:

 Dokumentacja w siedzibie LGR

Rybacy, mieszkańcy obszaru LGR

 Informacje pozyskane od

zainteresują się poszerzeniem swoje j

konkurencyjności i

wypoczynkowych i

około 25 zrealizowanych

utrzymanie atrakcyjności

biwakowych, łowisk dla

operacji

obszarów zależ nych od

wędkarzy;

rybactwa;

 Tworzenie i wyposażenie Izb
Tradycji ze szczególnym
uwzględnieniem rybactwa;
 Budowa kącików

Samorządu Województwa

działalnoś ci o zaangażowanie w sfe rze
turystyczna;
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rekreacyjnych pe łniących
funkcje rekreacyjne, sportowe,
ich wyposażenie, ścieżek
edukacyjnych;
 Przystosowanie dla os ób
niepełnosprawnych
 Remont, odbudowa,
przebudowa obiektów
zabytkowych
Restrukturyzacja i

 Remont, budowa, rozbudowa

Wskaźniki produktu:

Rybacy, mieszkańcy obszaru LGR

reorientacja działalności

gospodarstw

Około 20 z realizowanych

zainteresują się poszerzeniem swoje j

gospodarczej oraz

agroturystycznych;

operacji

działalnoś ci o zaangażowanie w sfe rze

dywersyfikacja zatrudnienia

 Wyposażenie obiektów

osób mających prace

agroturystycznych do

związaną z sektorem

prowadzenia działa lności

rybactwa w drodze

gospodarczej

turystyczna

tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym
sektorem;
Podnoszenie wartości

 Tworzenie i rozwój systemów

Wskaźniki produktu;

 Dokumentacja w siedzibie LGR

Samorządy, osoby związane z gospodarką

 Informacje pozyskane od

rybacką zaangażują się w działa lność

produktów rybactwa, rozwój

sprzedaży bezpośre dnie j

około 10 zrealizowanych

usług na rzecz społeczności

produktów rybactwa

operacji

zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa

 Podejmowa nie i rozwój
działalnoś ci gospodarcze j w
zakresie działalności związanej

Samorządu Województwa

turystyczną, w prowadzenie usług na
rzecz turystów
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z wyżywieniem
 Podejmowa nie i rozwój
działalnoś ci gospodarcze j w
zakresie działalności
sportowej, rozrywkowej i
rekreacyjnej
Ochrona ś rodowiska i
dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od
rybactwa w ce lu utrzymania
jego atrakcyjności oraz

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

przywracanie pote ncjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej lub przemysłowej
Funkcjonowanie lokalne j

 Wykonanie badan i analiz w

Wskaźniki produktu:

 Dokumentacja w siedzibie LGD

Zaangażowanie wszystkich partne rów

grupy rybackiej , zwane j dalej

zakresie oferty turystycznej

około 8 zrealiz owanych

występujących na obszarze działania LGR

LGR, oraz nabywanie

powiatu jędrzejowskiego;

operacji

w proces funkcjonowa nia LGR

Wskaźniki produktu:

Nawiązanie współpracy z LGR z rejonami

około 3 zrealiz owane

doświadczonymi w organizowaniu

operacje

turystki związane j z gospodarką rybacką

umiejętności i aktywizacja

 Szkolenie lokalnych liderów;

lokalnych społeczności

 Animowanie społecz ności
lokalnych

Wsparcie na rzecz
współpracy
międzyregionalne j i
międzynarodowe j

 Współpraca regionalna w
zakresie turystyki;
 Utworzenie wspólnych szlaków
turystycznych
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Cel szczegółowy
Poprawa stanu środowiska terenów związanych z gospodarką rybacką
Cel szczegółowy
Poprawa stanu

Środki
 Wspieranie operacji ma jących na

Zakres i licz ba operacji

Preferowane typy operacji

Ochrona ś rodowiska i dz iedzictwa przyrodniczego na obszarach

Zachowanie różnorodności biologiczne j i

środowiska

celu sporządzenie opracowań

zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz

chronionych gatunków ryb

terenów

obszarów chronionych, raportów

przywracanie pote ncjału produkcyjnego sektora rybactwa w

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie

związanych z

środowiskowych, ujednolicenia

przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub

kąpielisk

gospodarką

oznaczenia obszarów chronionych;

przemysłowej

Zachowanie, zabezpieczenie obszarów Natura

rybacką

 Wspieranie procesów mających na

2000

celu ubieganie się o ce rtyfikat

Liczba operacji około 34

Budowa, odbudowa szlaków wodnych

produktu związanego z produkcją

Funkcjonowanie lokalne j grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i

Działania informacyjne na tema t obsza rów

rybacką;

aktywizacja

chronionych

 Organizowanie spotkań
aktywizujących;

Wykonanie badan i analiz w obszaru chronionego
Liczba operacji około 9

na terenie LGR

 Szkolenia lokalnych liderów

Szkolenie lokalnych liderów;

 Wydawanie informatorów o faunie

Animowanie społecz ności lokalnych

i florze obsza ru LGR;
 Wspieranie promocji dzie dzictwa

Wsparcie na rzecz ws półpracy międzyregionalne j i

Organizacja konferencji na temat aktywnej

międzynarodowe j

ochrony środowiska przyrodniczego;

przyrodniczego;
 Wspieranie działań z zakresu
aktywnej ochrony przyrody;
 Organizowanie konfe rencji dla
wszystkich grup LGR na temat
aktywnej ochrony środowiska
przyrodniczego;

liczba operacji około 1
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Matryca logiczna dla realizacji celu szczegółowego Promocja obszaru
Cele og ólne i sz czegółowe

Wskaźniki realizacji celów

Źródła weryfikacji

Cel ogólny

W sk aź nik i oddzia ły wa ni a

 Dane GUS;

ROZWÓJ EKOTURYSTYKI, REKREACJI BAZUJACEJ NA

 Obszar LGR z ostanie uznany jako region atrakcyjny

 Dane PUP w

WZMOCNIENIU KONKURENCYJNOŚCI I
ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD
RYBACTWA

turystycznie;
 Wzrosną dochody samorządów, rybaków z tytułu
wzrostu ruchu turystycznego;
 Wzrośnie liczba gos podars tw zajmujących się

Jędrzejowie;

Założenia/ryzyko (nieza leżne od LGR
Jędrzejowska Ryb)
 Stały wzrost dochodów pote ncjalnych
turystów;
 Dobra koniunktura gospoda rcza;

 Dane otrzymane z
gmin;
 Dane z tere nu LGR;

działalnoś cią turystyczną i okołoturystyczną;
 Nastąpi poprawa es tetyki przestrzeni publiczne j
 Poprawi się stan chronionego ś rodowiska
przyrodniczego;
 Nastąpi spadek bez robocia;
Cel szczegółowy

Wskaźniki rezultatu:

 Dane z tere nu LGR;

Poprawa stanu środowiska terenów związanych z

 Do roku 2015 zos tanie wprowadz onych do

 Dane GUS;

gospodarką rybacką

zbiorników 4 nowe dotychczas nie hodowane lub w
małym stopniu hodowane gatunki ryb ;
 Do roku 2015 powstanie 18 zabezpie czonych i
oznakowanych kąpielisk;
 Do roku 2015 z ostaną oznacz one obszary Natura
2000 na obsza rze wszystkich 9 gmin;
 Do roku 2015 zos taną prze prowadz one 3 akcje
informacyjne dotyczące obszarów chronionych;
 Do roku 2015 odbędzie się 4 szkole nia dotyczące

 Dane z podmiotów
gospodarczych;

 Zainteresowanie osób związanych z
gospodarką rybacką;
 Spójne i jednoznaczne przepisy w zakresie
realizacji inwes tycji w zakresie
infrastruktury turystyczne j;

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

75

możli wości a kt ywnej ochr ony śr odowiska przyr odni czeg o;
 Do roku 2015 zos tanie zorganizowana konferencja
na temat aktywnej ochrony przyrody;
 Do roku 2015 powstanie 15 nowych mie jsc pracy;
Środki programu „Zrównoważony roz wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności
Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

obszarów zależ nych od
rybactwa;

Restrukturyzacja i reorientacja
działalnoś ci gospodarcze j oraz
dywersyfikacja

zatrudnie nia

osób mających prace związaną
Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

z sektorem rybactwa w drodze
tworzenia dodatkowych miejs c
pracy poza tym sektorem;

Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa
Ochrona ś rodowiska i

 Zachowanie różnorodności

Wskaźniki produktu:

dziedzictwa przyrodniczego na

biologicznej i chronionych

Zostanie zrea lizowanych około 34

obszarach zależnych od

gatunków ryb;

operacji

 Dokumentacja w
siedzibie LGR;
 Informacje

Zaangażowanie mieszkańców obszaru LGR
tematyką ochrony przyrody
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 Renowacja, zabezpieczenie

pozyskane od

kąpielisk;

Samorządu

 Zachowanie, zabezpieczenie

Wojewódz twa;

obszarów Natura 2000;
 Budowa, odbudowa szlaków
wodnych;

żywiołowej lub przemysłowej
Funkcjonowanie lokalne j grupy

 Wykonanie badan i analiz w

rybackiej , zwanej dalej LGR,

obszaru chronionego na

oraz nabywanie umieję tności i

terenie LGR;

aktywizacja lokalnych

 Szkolenie lokalnych liderów;

społeczności

 Animowanie społecz ności

Wskaźniki produktu:
około 9 zrealiz owanych operacji

 Dokumentacja w
siedzibie LGR;

Zaangażowanie wszystkich partne rów
występujących na obszarze działania LGR w
proces funkcjonowania LGR

lokalnych;
Wsparcie na rzecz ws półpracy

 Zorganizowanie konferencji na

międzyregionalne j i

temat aktywnych metod

międzynarodowe j

ochrony przyrody;

Wskaźniki produktu:

Nawiązanie współpracy z LGR Jędrzejowska

około 1 zrealiz owana ope racja

Ryba z innymi g rupami Lokalnymi Grupami
Rybackimi
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2.3. CEL SZCZEGÓŁOWY
Promocja obszaru
Cel szczegółowy

Środki

Zakres i licz ba operacji

Preferowane typy operacji

2.3. Promocja

 Spotkania informacyjne;

Wzmocnienie konkurencyjności i

Promocja te renu

obszaru

 Utworzenie s ieci lokalnych

utrzymanie atrakcyjności obszarów

Budowa s tron internetowych promujących ofertę turystyczną regionu

zależnych od rybactwa.

Tworzenie punktów informacji turystycznej

koordynatorów;
 Informacje zamieszcz one na s tronie
internetowe j, w lokalne j prasie, w

Udział w targach turystycznych
Liczba operacji około 10

prasie krajowej;

Powstawanie, wprowadzanie na rynek produktów rybactwa o
podwyższonej wartoś ci

 Wydawanie informatorów;

Funkcjonowanie lokalne j grupy

Organizacja imprez promocyjnych

 Wspieranie powstawanie punktów

rybackiej, nabywanie umie jętności i

Udział w targach turystycznych

aktywizacja.

Wydawanie folde rów, prze wodników, materiałów promujących region;

informacyjnych;
 Udział w targach turystycznych;
 Opracowanie s trony inte rnetowej

Doradztwo i szkole nia dla beneficjentów;
Liczba operacji około15

Tworzenie s tron internetowych z atrakcjami turystycznymi obszaru;

zawierającej a trakcje turystyczne

Wsparcie na rzecz ws półpracy

Organizowanie wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie

regionu;

międzyregionalne j i międzynarodowej

współpracy w dz iedzinie promocji turystyki

 Opracowanie oferty turystyczne j
obszaru, wysyłanie do biur podróży;
 Wykorzystanie doświadczeń
zdobytych w ramach współpracy
międzyregionalne j,
międzynarodowe j;

liczba operacji około 1
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Matryca logiczna dla realizacji celu szczegółowego: Promocja obszaru
Cele og ólne i sz czegółowe

Wskaźniki realizacji celów

Źródła weryfikacji

Cel ogólny

 Wskaźniki oddziaływania;

 Dane GUS;

ROZWÓJ EKOTURYSTYKI, REKREACJI BAZUJACEJ NA

 Obszar LGR z ostanie uznany jako region atrakcyjny

 Dane PUP w Jędrzejowie;

WZMOCNIENIU KONKURENCYJNOŚCI I
ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD
RYBACTWA

turystycznie;
 Wzrosną dochody samorządów, rybaków z tytułu

 Dane otrzymane z gmin;

Założenia/ryzyko (nieza leżne od
LGR Jędrzejowska Ryba)
 Stały wzrost dochodów
potencjalnych turystów;
 Dobra koniunktura gospoda rcza;

 Dane z tere nu LGR;

wzrostu ruchu turystycznego;
 Wzrośnie liczba gos podars tw zajmujących się
działalnoś cią turystyczną i okołoturystyczną;
 Nastąpi poprawa es tetyki przestrzeni publiczne j;
 Poprawi się stan chronionego ś rodowiska
przyrodniczego;

Cel szczegółowy

Wskaźniki rezultatu:

 Dane z tere nu LGR;

Poprawa a trakcyjności obszarów za leżnych od

 Do końca 2011 roku powstanie strona inte rnetowa,

 Dane GUS;

turystów działaniami

 Dane z podmiotów

promocyjnymi;

gospodarki rybackiej, w tym w szczególności

na bieżąco aktualizowana z atrakcjami

atrakcyjności turystycznej

turystycznymi regionu;
 Do roku 2015 powstaną 2 punkty informacji
turystycznej;
 Do roku 2015 LGR weźmie udział w 4 targach
turystycznych;
 Do roku 2015 zos tanie wprowadzone 3 produkty
rybactwa o podwyższone j wartości opatrzone j
stosownymi ce rtyfikatami;

gospodarczych;

 Zainteresowanie mieszkańców,

 Skuteczność akcji promocyjnych
realizowanych przez LGR;
 Wzrost zainteres owania
turystyką w regionie i Polsce;
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 Do roku 2015 zos tanie z realizowanych 9 imprez
promujących obsza r LGR;
 Do roku 2015 zos taną wydane foldery i inne
publikacje z informacjami o a trakcjach obszaru
objętego LSROR (min. 9)
 Odbędą się wizyty studyjne;
Środki programu „Zrównoważony roz wój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wzmocnienie konkurencyjności

 Promocja te renu;

i utrzymanie atrakcyjności

 Budowa s tron internetowych

Wskaźniki produktu:
około 10 zrealizowanych operacji

 Dokumentacja w siedzibie
LGR;

Osoby związane z gospodarką
rybacką zainteresują się

obszarów zależ nych od

promujących ofe rtę

poszerzeniem swoje j dzia łalności o

rybactwa;

turystyczną regionu;

zaangażowanie w sferze

 Tworzenie punktów informacji

turystyczna;

turystycznej;
 Udział w targach
turystycznych;
Restrukturyzacja i reorientacja
działalnoś ci gospodarcze j oraz
dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających prace z wiązaną
z sektorem rybactwa w drodze

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu

tworzenia dodatkowych mie jsc
pracy poza tym sektorem;
Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności

Nie przewiduje się ope racji z tego zakresu
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zamieszkującej obszary zależne
od rybactwa
Ochrona ś rodowiska i

 Powstawanie, wprowadzanie

dziedzictwa przyrodniczego na

na rynek produktów rybactwa

obszarach zależnych od

o podwyższone j wartości

Wskaźniki produktu:
Około 3 zrealizowane operacje

 Dane z LGR, zdobyte
certyfikaty;

Osoby związane z gospodarką
rybacką zainteresują się
wprowadzaniem na rynek

rybactwa w ce lu utrzymania

produktów rybackich o

jego atrakcyjności oraz

podwyższonej wartoś ci

przywracanie pote ncjału
produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej lub przemysłowej

Funkcjonowanie lokalne j grupy
rybackiej , zwanej dalej LGR,

 Organizacja imprez
promocyjnych

Wskaźniki produktu;
około 15 zrealiz owanych operacji

 Dokumentacja w siedzibie
LGR;

Zaangażowanie wszystkich
partne rów występujących na

oraz nabywanie umieję tności i

 Udział w targach turystycznych

obszarze dzia łania LGR w proces

aktywizacja lokalnych

 Wydawanie folde rów,

funkcjonowania LGR

społeczności

przewodników, materia łów
promujących obsza r LGR
 Doradztwo, szkolenia dla
beneficje ntów
 Tworzenie s tron
internetowych
przedstawia jących atrakcje
turystyczne obszaru LGR

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

81

Wsparcie na rzecz ws półpracy

Organizowanie wyjazdów

Wskaźniki produktu;

Nawiązanie współpracy z LGR z

międzyregionalne j i

studyjnych mających na celu

około 1 zrealiz owana ope racja

innymi re jonami działania grup

międzynarodowe j

nawiązanie współpracy w
dziedzinie promocji turystyki

LGR
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Przewidywany wpływ planowanych do wsparcia rodzajów
operacji na środowisko

Realiza cja cel ów LSROR będzie miała zdecydowanie pozytywny wpływ na ochronę
lokalnego ś rodowiska . Projekty polegające na za chowaniu różnorodnoś ci biologi cznej
chronionych ga tunków ryb niewątpliwie wpłyną na polepszenie s tanu fauny i flory s ta wów.
Korzys tny wpływ będzie mia ło również zabezpieczenie ora z ozna kowanie kąpielisk. Ba rdzo
wa żnym elementem dzia łającym na rzecz ś rodowiska będzie s zeroko prowadzona dzia łalnoś ć
na rzecz obs za rów chronionych, s zczególnie obsza rów Na tura 2000, s zkolenie l okalnych
liderów, animowanie społeczności lokalnych, wykonanie badan i analiz obsza rów chronionych
na terenie działań LGR.
Na wzros t świadomoś ci ekologi cznej niewątpliwie wpłynie też planowana konferencja
na tema t aktywnej ochrony przyrody, wymiana doświadczeń w tym zakresie z innymi grupami
ryba cki mi, ś rodowiskami naukowymi , pra ktykami w tej dziedzinie. Pozwoli to na s tworzenie
jednolitego frontu dzia łań na rzecz za chowania i wzboga cenia dziedzi ctwa przyrodni czego
obsza ru. Pozytywny wpływ na ś rodowisko będzie również mia ła planowana moderniza cja
infrastruktury turys tycznej, zdrowotnej i sportowej. W rama ch s tra tegii tworzone będą także
powierzchnie zielone (zagospoda rowanie boisk, miejsc wypoczynkowych, bi wakowych,
rewi talizacja miejs cowoś ci) co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców.
Realiza cja projektów z zakresu budowy i remontów dróg dojazdowych do sta wów będzie
mia ła bezpoś redni pozytywny wpływ na ś rodowisko przyrodni cze. Przewi dziana moderniza cja
ora z remonty bieżące nawierzchni popra wią w zasadni czy sposób bezpieczeńs two jazdy tj.
nas tąpi zmniejszenie ryzyka wypadków. Płynniejsza jazda po

droga ch o pa rametra ch i

na wierzchni dos tosowanych dla i ch funkcji skróci czas trwania podróży i spowoduje
os zczędnoś ć w zużyciu paliwa , a co za tym idzie zmniejszenie emisji spalin. Ozna cza to
ograni czenie zagrożenia dla wa runków aerosanita rnych terenów przydrożnych, mniejs ze
za grożenie dla roślin, gleb, wód powierzchniowych, gruntowych i głębinowych. Poja zdy
porus zające si ę po gładkich na wierzchniach powodują także ni ższą emisję ha łasu, moderniza cja
dróg popra wi za tem dotychczasowy klima t akus tyczny.
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ROZDZIAŁ VI
WYKAZANIE ZWIĄZKÓW I SPÓJNOŚCI PRZYJĘTYCH W LSROR CELÓW
I ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST.5, Z WNIOSKAMI WYNIKAJĄCYMI
Z OPISU OBSZARU I ANALIZY SWOT, O KTÓRYCH MOWA W UST. 4, ORAZ
CELAMI OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZAWARTYMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM

Głównymi celami osi 4 Progra mu Opera cyjnego są:
1. Mini malizacja zaniku sektora ryba ckiego.
2. Rekonwers ja obsza rów dotkni ętych zmianami w sektorze.
3. Poprawa , jakoś ci życia w społecznoś ciach ryba cki ch.

W Programie Opera cyjnym „ Zrównowa żony rozwój sektora rybołóws twa i nadbrzeżnych
obsza rów ryba cki ch 2007-2013” zakła da się, osiągni ęcie tych celów może być zrealizowane
poprzez:
- zbudowanie potencja łu wś ród lokalnych benefi cjentów poprzez szkolenia , podnos zenia
kwalifika cji zawodowych i rozwój działalnoś ci ma jącej na celu dywers yfika cję za trudnienia w
kierunku dzia łalnoś ci poza sektorem ryba cki m
 podniesienie a trakcyjnoś ci tych obsza rów poprzez rozwój turys tyki ekologicznej i ma łej
infrastruktury zwi ązanej z rybactwem, ochroną i poprawa stanu ś rodowiska ;
 rozwój i regenera cję osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnoś ci ą ryba cką i
tradycja mi .

Wnioski uzyskane z a nalizy SWOT i opisu obsza ru s tały si ę drogowska zem do
wyzna czenia celów ogólnych LSROR:
1. Poprawa , jakoś ci życia osób związanych z gospoda rką ryba cką
2. Rozwój ekoturys tyki , rekreacji ba zującej na wzmocnieniu konkurencyjności i
a trakcyjnoś ci obsza rów zależnych od ryba ctwa

Za tem cele i ś rodki niniejszej LSROR s ą s pójne z celami osi priorytetowej 4 za wa rtymi w
Progra mie Opera cyjnym „ Zrównoważony rozwój sektora rybołóws twa i nadbrzeżnych
obsza rów rybacki ch 2007-2013”
Poniżs ze zes tawienie obra zuje zwi ązki i spójność przyjętych celów i ś rodków z wnioskami
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wyni kającymi z opisu obsza ru i a nalizy SWOT z celami osi priorytetowej 4.

Tabela 23. Związki spójności

Wnioski z analizy SWOT i z

Cele ogólne, szczegółowe i

opisu obszaru

środki

Cele osi priorytetowej 4

WNIOSEK:

Cel og ólny :

Poprawa, jakości życia w

Zaplanować zadania ma jące na ce lu

Poprawa, jakości życia os ób

społecznościach rybackich.

zaktywizowanie lokalnego

związanych z gospodarką rybacką.

społeczeńs twa, w szczególnoś ci os ób

Cel szczegółowy:

związanych z sektorem rybactwa.

Zaspokojenie potrzeb społecznych i

WNIOSEK:

kulturalnych mieszkańców terenów

Rozwija ć profesjonalne doradz two i

zależnych od rybactwa.

dostępność szkoleń dla potencjalnych
beneficje ntów w zakresie m ożliwości

Środki:

pozyskiwania zewnętrz nego wsparcia

 Spotkania aktywizujące;

finansowego.

 Spotkania informacyjne;
 Szkolenie lokalnych liderów
 Organizowanie szkoleń;
 Zorganizowanie s ieci lokalnych
koordynatorów;
 Bieżąca analiza potrzeb mieszkańców
obszaru;

WNIOSEK:

Cel og ólny:

Poprawa, jakości życia w

Wspierać rozbudowę lokalnej

Poprawa, jakości życia os ób

społecznościach rybackich.

infrastruktury turystyczne j, sportowo-

związanych z gospodarką rybacką.

rekreacyjnej oraz kulturalnej, jak

Cel szczegółowy:

również tworzenie lokalnej

Zaspokojenie potrzeb społecznych i

infrastruktury publicznego dostępu do

kulturalnych mieszkańców terenów

Internetu.

zależnych od rybactwa.

WNIOSEK:

Środki

Tworzyć ofe rtę informacyjno-

 Spotkania aktywizujące;

szkoleniową dla młodych ludzi

 Spotkania informacyjne;

nakierowaną na przedstawienie

 Szkolenie lokalnych liderów

potencjalnych m ożliwości

 Organizowanie szkoleń;

podejmowania dzia łalności

 Zorganizowanie s ieci lokalnych

gospodarczych, w tym o profilu
rybackim w opa rciu o na jlepsze
doświadczenia lokalne i tzw. dobre

koordynatorów;
 Bieżąca analiza potrzeb mieszkańców
obszaru;
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praktyki z zewnętrz.
WNIOSEK:

Cel og ólny:

Minimalizacja zaniku sektora

W ramach podejmowanych

Poprawa jakości życia osób związanych

rybackiego

działalnoś ci gospodarczych tworzyć:

z gospodarką rybacką.

punkty sprzedaży detaliczne j ryb,

Cel szczegółowy

zakłady przetwórstwa ryb, punkty

Zaspokojenie potrzeb społecznych i

usługowe związane z wyżywieniem.

kulturalnych mieszkańców terenów

WNIOSEK:

zależnych od rybactwa

Rozwija ć profesjonalne doradz two i

Środki

dostępność szkoleń dla potencjalnych

 Spotkania aktywizujące;

beneficje ntów w zakresie m ożliwości

 Spotkania informacyjne;

pozyskiwania zewnętrz nego wsparcia

 Szkolenie lokalnych liderów

finansowego.

 Organizowanie szkoleń;
 Zorganizowanie s ieci lokalnych
koordynatorów;
 Bieżąca analiza potrzeb mieszkańców
obszaru;

WNIOSEK:

Cel og ólny:

Rekonwersja obszarów

Wspierać zakładanie działalności

Poprawa jakości życia osób

dotkniętych zmianami w

gospodarczej poza sektorem rybackim

związanych z gospodarką rybacką.

sektorze.

lub tworzyć m ożliwości dla
dywersyfikacji działa lności rybackiej

Cel szczegółowy:

dla osób zajmujących się rybactwem i

Dywersyfikacja zatrudnienia osób

ich rodzin.

związanych z gospodarką rybacką.

WNIOSEK:
Tworzyć płaszczyzny dla wewnętrznej

Środki:

współpracy środowisk rybackich oraz

 Spotkania aktywizujące;

współpracy zewnętrznej, szczególnie z

 Promocja możliwości wspie rania

samorządami lokalnymi.

rozwoju dz iałalnoś ci us ługowe j na
stronie interne towe j, w lokalne j
prasie;
 Wspieranie powstawania punktów
informacyjnych;
 Promowanie dzia łalności LGR na
imprezach lokalnych, festynach,
targach;
 Wydawanie broszur, ulotek
informacyjnych;
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 Szkolenie lokalnych liderów;
 Wykorzystanie doświadczeń
zdobytych w ramach współpracy
międzyregionalne j, międzynarodowej;
 Szkolenia na temat prowadze nia
działalnoś ci gospodarcze j, usługowe j;
WNIOSEK:

Cel og ólny:

Opracować a nastę pnie wdrożyć

Rozwój ekoturystyki, rekreacji

koncepcję rozbudowy lub tworze nia

bazującej na wzmocnieniu

zintegrowanych szlaków do uprawiania konkurencyjności i atrakcyjności
turystyki pieszej, wodnej, rowerowej,

obszarów zależ nych od rybactwa

narciarskiej i konnej

Cel szczegółowy:

WNIOSEK:

Poprawa atrakcyjności obszarów

Zorganizować sie ć informacji

zależnych od gospodarki rybackiej, w

turystycznej i prowadzić dzia łania

tym w szczególności atrakcyjności

promujące obsza r objęty LSROR, jako

turystycznej

atrakcyjny turystycznie

Środki:

WNIOSEK:

 Spotkania aktywizujące;

Wspierać rozbudowę lokalnej

 Promocja możliwości wspie rania

infrastruktury turystyczne j, sportowo-

rozwoju dz iałalnoś ci turystycznej na

rekreacyjnej oraz kulturalnej, jak

stronie interne towe j, w lokalne j

również tworzenie lokalnej

prasie;

infrastruktury publicznego dostępu do
Internetu

 Wspieranie powstawania punktów
informacyjnych;
 Promowanie dzia łalności LGR na
imprezach lokalnych, festynach,
targach;
 Aktywny udział w pa rtne rstwie na
rzecz turystyki;
 Współpraca z LGD „Ziemia
Jędrzejowska – Gryf” w dziedz inie
turystyki;
 Wydawanie broszur, ulotek
informacyjnych;
 Szkolenie lokalnych liderów;
 Wykorzystanie doświadczeń
zdobytych w ramach współpracy
międzyregionalne j, międzynarodowej;

 Poprawa, jakości życia w
społecznościach rybackich.
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 Szkolenia na temat prowadze nia
działalnoś ci turystycznej;
WNIOSEK:

Cel og ólny:

Rekonwersja obszarów

Rozwija ć i tworzyć ekologiczne

Rozwój ekoturystyki, rekreacji

dotkniętych zmianami w

gospodarstwa agroturystyczne z

bazującej na wzmocnieniu

sektorze.

punktami żywieniowymi

konkurencyjności i atrakcyjności
obszarów zależ nych od rybactwa
Cel szczegółowy:
Poprawa stanu środowiska terenów
związanych z gospoda rką rybacką
Środki:
 Wspieranie operacji ma jących na ce lu
sporządzenie opracowań obszarów
chronionych, raportów
środowiskowych, ujednolicenia
oznaczenia obszarów chronionych;
 Wspieranie procesów mających na
celu ubieganie się o ce rtyfikat
produktu związanego z produkcja
rybacką;
 Organizowanie spotkań
aktywizujących;
 Szkolenia lokalnych liderów
 Wydawanie informatorów o faunie i
florze obszaru LGR;
 Wspieranie prom ocji dzie dzictwa
przyrodniczego;
 Wspieranie działań z zakresu
aktywnej ochrony przyrody;
 Organizowanie konfe rencji dla
wszystkich grup LGR na temat
aktywnej ochrony środowiska
przyrodniczego

WNIOSEK:

Cel og ólny:

Poprawa, jakości życia w

Promować tworzenie i rozwój

Rozwój ekoturystyki, rekreacji

społecznościach rybackich.

gospodarstw rybackich z zapleczem

bazującej na wzmocnieniu

turystycznym

konkurencyjności i atrakcyjności
obszarów zależ nych od rybactwa
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Cel szczegółowy:
Promocja obsza ru
Środki:
 Spotkania informacyjne;
 Utworzenie s ieci lokalnych
koordynatorów;
 Informacje zamieszcz one na s tronie
internetowe j, w lokalne j prasie, w
prasie krajowej;
 Wydawanie informatorów;
 Wspieranie powstawanie punktów
informacyjnych;
 Udział w targach turystycznych;
 Opracowanie s trony inte rnetowej
zawierającej a trakcje turystyczne
regionu;
 Opracowanie oferty turystyczne j
obszaru, wysyłanie do biur podróży;
 Wykorzystanie doświadczeń
zdobytych w ramach współpracy
międzyregionalne j, międzynarodowej;
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ROZDZIAŁ VII
PLAN BUDŻETU LSROR, Z PODZIAŁEM NA DWULETNIE OKRESY,
UWZGLĘDNIAJĄCE ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE
NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI

Zgodnie z rozporządzeniem Minis tra Rolni ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r.
(Dz. U. Nr 162, poz.1292) w sprawie szczegółowych warunków, ja kim powinna odpowiada ć
lokalna s tra tegia rozwoju obs za rów ryba cki ch, kryteri ów wyboru lokalnej grupy ryba ckiej do
realiza cji tej s tra tegii oraz wyma gań jaki m powinna odpowiada ć umowa dotycząca wa runków i
sposobu realiza cji tej s tra tegii w rama ch progra mu opera cyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obs za rów rybacki ch 2007-2013” ca łkowi ty budżet Lokalnej
Grupy Ryba ckiej w wynosi 19 335 315,32 zł.

Szczegółowy podział ś rodków pomiędzy pos zczegól ne komponenty ukazuje poniżs za tabela :
Tabela 24. Podział środków pomiędzy poszczególne komponenty

Środki w ramach LSROR
Konkurencyjność i atrakcyjność
obszaru
Restrukturyzacja i dywersyfikacja
działalności
Podnoszenie wartości produktów,
usług dla ludności
Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego
Współpraca międzyregionalna i

Kwota w zł

%

Szacunkowa
średnia wartość
dotacji w zł

Szacunkowa
liczba dotacji

6 767 360,36

35

113 000

60

1 933 531,53

10

57 000

34

3 867 063,06

20

57 000

68

3 867 063,06

20

114 000

34

5

107 000

9

1 933 531,54

10

39 000

50

19 335 315,32

100

966 765,77

międzynarodowa
Funkcjonowanie, nabywanie
umiejętności
Razem
Źródło: Opracowanie własne

255
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Założenia dla budżetu

Dla konstrukcji budżetu przyjęto nas tępujące za łożenia:
 ś rednia

wa rtoś ć dotacji

(refundacja ) dla

opera cji

z

zakresu

„Wzmocnienie

konkurencyjnoś ci i utrzymanie a tra kcyjności obsza rów zależnych od ryba ctwa ” wyniesie
ok. 113 tys . zł;
 ś rednia wa rtość dota cji (refundacja ) dla opera cji z zakresu „Res trukturyza cja i
reorienta cja dzia łalnoś ci gospoda rczej ora z dywers yfika cja zatrudnienia osób ma jących
pra ce związaną z sektorem ryba ctwa w drodze tworzenia doda tkowych miejs c pra cy
poza tym sektorem” wyniesie ok.57 tys . zł;
 ś rednia wa rtość dotacji (refunda cja) dla opera cji z zakresu „Podnos zenie wa rtoś ci
produktów ryba ctwa , rozwój us ług na rzecz społecznoś ci za mieszkującej obsza ry zależne
od ryba ctwa” wyniesie ok. 57 tys . zł;
 ś rednia wa rtość dota cji (refunda cja ) dla opera cji z za kresu „ Ochrona ś rodowiska i
dziedzi ctwa przyrodni czego na obsza ra ch zależnych od ryba ctwa w celu utrzymania jego
a trakcyjnoś ci oraz przywra canie potencjału produkcyjnego sektora ryba ctwa w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęs ki żywiołowej lub przemys łowej”” wyniesie ok.
114 tys . zł;
 ś rednia

wa rtoś ć dotacji

(refundacja )

dla

opera cji

z

zakresu

„Współpra ca

mi ędzyregionalna i mi ędzyna rodowa ” wyniesie ok. 107 tys . zł;
 ś rednia wielkoś ć dota cji (refunda cja) dla opera cji z zakresu Funkcjonowa nie, nabywanie
umiejętnoś ci wyniesie ok. 39 tys . zł
Poniżs za ta bela obrazuje budżet „LGR Jędrzejowska Ryba” przy spełnieniu powyższych założeń
i ha rmonogramu:
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Tabela 25. Budżet LGR

Środek 4.1 Rozw ój obszarów zależnych od rybactwa, w tym :
Rodzaj
operacj
i

Wzmocnienie konkurenc yjności i
utrzymaniu atrakc yjności
obszarów z ależ nych od r ybactwa

Restruktur yzacj a lub
reorientacja dzi ałalności
gospodarczej lub
dywersyfikacja z atrudnienia
osób mając ych prac ę
związaną z sektorem
rybactwa w drodz e tworzenia
dodatkowyc h miejsc prac y
poza tym sektorem

2

3

1
Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy i
sektor
społecz ny

Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy i
sektor
społecz ny

Podnosz enie wartości
produktów r ybactwa, rozwój
usług na rz ecz społeczności
zamiesz kującej obsz ary zależ ne
od r ybactwa

Ochrona środowiska lub
dziedzictwa prz yrodniczego na
obszarac h z ależnyc h od
rybactwa w c elu utrzymania j ego
atrakc yjności l ub prz ywr acani e
potencjału produkc yjnego
sektora r ybactwa w prz ypadku
jego zniszczeni a w wyni ku klęs ki
żywiołowej

Funkcjonow
anie l okalnej
grupy
rybac kiej,
zwanej dalej
„LGR”, oraz
nabywanie
umiej ętności
i aktywiz acja
lokalnych
społecz ności

4

5

6

Sektor
publiczny

Sektor
gospodarczy i
sektor
społecz ny

Sektor
publiczny

Środek 4.2
Wsparcie
na rzecz
współpracy
międzyregi
onalnej i
międzynaro
dowej

Razem oś
priorytetowa 4
„Zrównoważony
rozwój
obszarów
zależnych od
rybactwa”

7

8

Sektor
gospodarczy i
sektor
społecz ny

20102011

200000,00

200 000,00

20122013

3180659,36

3586701,00

0,00

1933531,53

0,00

3867063,06

908759,82

1024771,71

884101,08

483382,88

15 868 970,44

20142015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

908759,82

1024771,71

849430,46

483382,89

3 266 344,88

Razem

3180659,36

3586701,00

0,00

1933531,53

0,00

3867063,06

1817519,64

2049543,42

1933531,54

966765,77

19 335 315,32
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ROZDZIAŁ VIII
OPIS PROCEDUR OCENY OPERACJI PRZEZ KOMITET

Aby Lokalna Grupa Ryba cka mogła sprawnie i efektywnie funkcjonowa ć konieczne jest
opra cowanie spójnej, merytorycznie popra wnej i wyczerpującej procedury oceny i wyboru
opera cji . Konieczne jest też utworzenie procedur dotyczących sposobu odwołania się od decyzji
komi tetu ora z tryb i sposób wyłączenia członka Komi tetu od udziału w dokonywaniu wyboru
opera cji , w ra zie wys tąpienia okoli cznoś ci, które mogą wywoła ć wątpliwość co do bezs tronnoś ci
członka Komi tetu.
Za proponowane poniżej procedury powinny być na tyle przejrzys te i przyja zne aby
uła twiały a nie przeszkadza ły w dos tępie do źródeł wspa rcia . W celu uzyskania sprawnego i
czytelnego dla benefi cjentów s ys temu przyznawania wspa rcia z budżetu LGR opra cowano
nas tępujący zes taw procedur:
1. Procedura oceny zgodności opera cji z LSROR wraz z opisem sposobu weryfika cji wniosku
zgodnie z przyjętymi kryteria mi.
2. Procedura sposobu wyboru opera cji przez LGR.
3. Procedura odwołania się od decyzji komi tetu.
4. Procedura trybu i s posobu wyłączenia członka komi tetu od udziału w dokonywaniu
wyboru opera cji , w ra zie wys tąpienia okolicznoś ci, które mogą wywoła ć wątpliwość co
do bezs tronności członka Komi tetu.

Lokalna Grupa Ryba cka w porozumieniu z właści wym organem samorządu województwa
świ ętokrzyskiego us tala termin otwa rcia naboru wniosków o dofinansowanie opera cji ora z
przygotowuje i nforma cje dotyczące lokalnych kryteriów wyboru. Informacje o możliwoś ci
składania wniosków Urząd Ma rs załkowski zamieszcza na swojej stronie internetowej, w s wojej
siedzi bie oraz w prasie o zasięgu obejmującym obsza r działania LGR. Informa cja o możliwoś ci
składania wniosków jednocześnie zamieszczana jes t przez LGR na swojej s tronie internetowej
ora z na ta blicy ogłoszeń zna jdującej si ę w siedzibie LGR.
Upra wnieni s kładają wnioski o dofinansowanie opera cji do Urzędu Ma rsza łkows kiego
Województwa Świętokrzys kiego za poś rednictwem LGR w biurze LGR. Pra cowni cy biura LGR
przyjmują i rejes trują wnioski , pomaga ją wnioskoda wcom w przygotowaniu projektów.
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Wnioskodawca przy pomocy biura LGR oprócz ogólnej dokumenta cji wniosku o dofinansowanie
opera cji składa tzw. skrócony opis opera cji wg wzoru udos tępni onego przez Biuro LGR.
Proponuje się, a by opis za wierał tytuł opera cji , cele opera cji , zakres opera cji , koszt ca łkowi ty
opera cji , wnioskowana kwotę dota cji .
Pra cowni cy biura sporządza ją listy zbi orcze złożonych wniosków o dofinansowanie
opera cji . Opera cje s ą wstępnie s treszczane przez pra cowników biura lub niezależnych
ekspertów.
Nas tępnie odbywa się posiedzenie Komi tetu na którym pierwszym krokiem będzie
zas tosowanie procedury wyłączania członka Komi tetu od udzia łu w dokonywaniu wyboru
opera cji , w ra zie wys tąpienia okoli cznoś ci, które mogą wywoła ć wątpliwość co do bezs tronnoś ci
członka Komi tetu. Okoli cznoś ci te reguluje m.in. punkt 6 Procedury wyłączania członka
Komi tetu „LGR Jędrzejowska Ryba ” od udziału w wyborze opera cji . Wykluczeniu z opera cji
podlega ć będą:
a) wnioskodawcy;
b) spokrewnieni lub spowinowa ceni z wnioskodawcą do II s topnia pokrewieńs twa ja k
również ma łżonkowie wnioskodawców;
c)

zwi ązani z wnioskodawcą z tytułu przys posobienia , opieki bądź kura teli ;

d) będący pełnomocnikami wnioskoda wców;
e) będący członka mi korpora cyjnej osoby pra wnej, będącej wnios kodawcą;
f) pozosta jący z wnioskodawcą w s tosunku umowy o pra cę, zlecenia, lub o dzieło bądź
w jaki mkol wiek innym s tosunku zależnoś ci .
Pierwsze posiedzenie Komi tetu zwołuje Prezes Za rządu LGR. Komi tet s poś ród siebie
wybiera

Przewodni czącego, Wi ceprzewodni czącego i

Sekreta rza . Przewodni czący jes t

odpowiedzialny za : zwoływanie posiedzeń Komitetu, organiza cję pra cy Komi tetu, prowadzenie
posiedzeń Komi tetu, podpisywanie dokumentów ora z za współpra cę z Za rządem, biurem LGR i
Walnym Zebraniem Członków.
Przewodniczący czuwa nad s prawnym przebiegiem i przes trzeganiem porządku
posiedzenia , otwiera i zamyka dyskusję ora z udziela głosu w dyskusji . W przypadku
nieobecnoś ci Przewodni czącego jego obowi ązki przejmuje Wiceprzewodni czący.
Pra cowni k biura wyzna czony przez Dyrektora Biura referuje pos zczególne opera cje. Po
dys kus ji nad wnioskiem wys tąpi ocena wniosków pod kątem zgodnoś ci LSROR. W głosowaniu
nad wnioskiem bi orą udział tylko członkowie Komi tetu. Osoby zapros zone do udziału w
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posiedzeniu zabierają głos w dys kus ji jedynie za zgodą Przewodni czącego. Kolejnym krokiem
będzie ocena w opa rciu o lokalne kryteria wyboru ora z sporządzenie list wni osków nega tywnie i
pozytywnie ocenionych ora z powiadomienie wni oskoda wców o wyni kach oceny i możliwoś ci
odwołania. Sekreta rz jest odpowiedzialny za a nalizę popra wnoś ci wypełnienia ka rt z oceny
opera cji przez członków Komi tetu pod kątem obli czania iloś ci punktów. W przypadku
s twierdzenia bra ków i błędów w sposobie wypełnienia ka rty odpowiada za na tychmiastowe
powiadomienie członka Komi tetu w celu dokonania popra wek. Kompletne, prawidłowo
wypełnione ka rty przeka zuje Przewodni czącemu Komi tetu. Sekreta rz obli cza również głos y z
ka rt „za ”, „przeciw”, „ws trzymania si ę”. Wyniki przeka zuje Przewodni czącemu, który je ogłasza .
Po rozpa trzeniu ewentualnych odwołań od decyzji Komi tetu i skorygowaniu list przes yła
się s tosowne dokumenty do Ins tytucji Poś redni czącej.
Procedura odwoławcza precyzuje wa runki odwołania od decyzji Komi tetu. Prawo do
odwołania ma ka żdy wnioskodawca . Odwołanie musi mieć pos tać wniosku do Komitetu o
ponowne rozpatrzenie wnios ku o dofinansowanie na kolejnym posiedzeniu Komitetu.
Odwołanie wnosi się:
a) do Biura Stowa rzys zenia w terminie nie późniejs zym niż 5 dni od otrzymania
powiadomienia o wyni kach oceny projektu. W przypadku odwołań przes łanych za
poś redni ctwem Poczty Polskiej, o za chowaniu terminu decyduje da ta s templa
pocztowego
b) na formula rzu, którego wzór s tanowi za łącznik do ni niejs zej procedury,
c) wypełnione pismem komputerowym, mas zynowym l ub ręcznie z użyciem
drukowanych liter,
Ka żde odwołanie jes t rejes trowane i otrzymuje numer, który używany jes t w tra kcie jego
rozpatrywa nia. Dyrektor Bi ura LGR, l ub osoba przez niego wskazana , s prawdza zgodnoś ć
odwołań pod wzgl ędem formalnym. Odwołania wniesione po terminie podlegają odrzuceniu.
W przypadku innych braków formalnych, ni ż wniesienie odwołania po terminie, wzywa si ę
odwołującego do uzupełnienia tych braków, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania ,
pod rygorem odrzucenia odwołania . Gdy odwołanie nie ma żadnych uchybień formalnych
Dyrektor Biura wys tępuje do Przewodni czącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia w celu
rozpatrzenia odwołań w ci ągu 7 dni od da ty otrzymania odwołania , gdy ma uchybienia w ci ągu
7 dni od daty otrzymania os ta tniego uzupełni onego wnios ku o odwołania od decyzji Komi tetu.
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ROZDZIAŁ IX
WSKAZANIE KRYTERIÓW OCENY OPERACJI

Ocena według lokalnych kryteri ów wyboru opera cji jest ba rdzo is totnym elementem,
rozs trzyga jącym o tym, które spoś ród opera cji uznanych wcześniej za zgodne z LSROR otrzyma ją
dofinansowanie z budżetu LGR. Ni żej zaprezentowany zesta w lokalnych kryteriów wyboru był
przedmiotem

pra c

wa rszta towych

z

udzia łem

przeds tawi cieli

różnych

ś rodowisk

ws półtworzących LGR. Wybrano kryteria adekwatne do analizy SWOT, które pozwalają na
wykorzys tanie silnych stron obs za ru i s zans oraz które mają szanse zniwelować niektóre s łabe
s trony lub za grożenia .
W s ytuacji , gdyby s tosowanie tak us talonych kryteriów nie przynosiło zamierzonych
rezul ta tów, tj. wyboru opera cji najba rdziej wpisujących się w zakres niniejs zej LSROR, podjęte
zos taną dzia łania zmierzające do i ch modyfika cji lub zmiany. W tabeli poni żej opisano lokalne
kryteria wyboru opera cji wra z z określeniem s zczegółowej punkta cji w ra mach ka żdego z
kryteriów ora z wska zaniem przykładów adekwa tnoś ci z konkretnymi elementami analizy SWOT.

Tabela 26. Lokalne kryteria wyboru operacji

Lp.
1

Kryterium wy boru
Zakres zgodności z LSRO R

Opis/Uzasadnienie/
a) projekt zgodny z wię cej niż

Punktacja
3

Przykłady adekwatności
do czynników
SWOT
Pełna adekwatność

jednym celem ogólnym i

ponieważ ce le są

szczegółowym

pochodną SWOT

przedsięwzię ciem
b) projekt zgodny tylko z jednym

1

celem ogólnym i szczegółowym
przedsięwzię ciem
2

Stopień komplementarności ope racji

a) projekt komplementa rny jest z

4

S9., S10., S14., W4.,

(czyli uzupe łniają ca zakres innych

więcej niż 2 innymi

W6., W10., O1.,

operacji zrealizowanych

operacjami/ projektami

O11.,

/realizowanych/planowanych do

b) projekt komplementa rny jest z

zrealizowania na obsza rze objętym

nie więce j niż 2 innymi

LSROR niezależnie od źródła ich

operacjami

finansowania)

c) projekt nie jest
komplementarny z innymi

2

0
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operacjami
3

4

Obszar realizacji projektu:

Zakres wykorzystywania lokalnych
zasobów

a) jedna mie jscowoś ć

1

b) dwie mie jscowoś ci

2

c) więcej niż dwie mie jscowoś ci

3

a) projekt oparty jest na lokalnych

10

S14., W1., W5.,

S1., S2., S8., S13.,

zasobach dziedz ictwa

W3., W8., O1., O3.,

rybackiego

O6., O8.,

b) projekt oparty jest na lokalnych

5

zasobach dziedz ictwa
kulturowego lub his torycznego
lub przyrodniczego lub
rybackiego ,
c) projekt nie jest oparty na ww.

0

lokalnych zasobach
5

6

Operacja wpływa na roz wój sektora

a) bezpośrednio

10

S12., S13., W13.,

rybactwa

b) pośrednio

5

W14., W20., W21.,

c) nie wpływa

0

W24., O12., T10.

a) Operacja wpłynie pozytywnie

5

S1., S2., S3., S6., S8.,

Wpływ na rozwój turystyki:

na rozwój turystyki
b) Operacja nie wpłynie na rozwój

S10., S11., W3.,
0

turystyki

W6., W7., W9.,
W11., W12., O1.,
O3., O6., O10., T6.,

7

8

Liczba nowych mie jsc pracy

Innowacyjność na obszarze obję tym
LSROR

a) więcej niż 3

5

b) 2 lub 3

4

c) 1

3

d) 0

0

a) Operacja ma charakter

4

W2., T2.,

innowacyjny (wprowadzenie
nowych produktów, usług,
rozwiązań marketingowych czy
organizacyjnych o cha rakterze
innowacyjnym na obszarze
LSROR)
b) Operacja nie ma charakte ru

0

innowacyjności
9

Realizacja operacji przez podmiot rybacki

a) Spełniająca wa runki

10

S.12,S.13, W.13,

spełniający wymagania Roz porządze nia

określające podmiot

W.14, O.5, O.11,

§ 2 ust. 1 lub osoba, która utraciła

rybacki

O.13,
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b) Niespełniające wa runków
określających podmiot
rybacki

0
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ROZDZIAŁ X
OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSROR

W dniu 24 czerwca 2009r. na zebra niu informa cyjno-szkoleniowym , które odbyło się w
siedzi bie Sta ros twa Powia towego w Jędrzejowie zadecydowano, i ż należy powoła ć na terenie
powia tu jędrzejowskiego lokalną grupę ryba cką. Zos ta ła powołana Grupa Inicja tywna , której
za daniem było przygotowanie i zwoła nie zebrania założycielskiego ora z dota rcie z informa cją i
za chęcenie dalszych właś cicieli/dzierżawców gospoda rstw rybacki ch, samorządów i innych
podmiotów z terenu powiatu jędrzejowskiego do budowania pa rtners twa i przys tąpienie do
organi zującego się s towa rzys zenia , której już ws tępnie zaproponowano roboczą nazwę
„Lokalna Grupa Ryba cka Jędrzejowska Ryba”.
Członkowie Grupy Ini cja tywnej złożyli wizyty w 20 gospoda rs twa ch ryba cki ch, informując
o tworzeniu się s towa rzys zenia jego celach i założeniach. Ka żdy uczestnik spotkania otrzyma ł
s tosowną ankietę
aktualnego i

z prośbą o podanie da nych dotyczących jego gospoda rstwa , stanu

koniecznych lub planowanych za mierzeniach inwestycyjnych. W toku

odbywa jących się spotkań 15 osób podpisało wstępną dekla ra cję przys tąpienia do tworzącego
się s towa rzys zenia . Na tę okoli cznoś ć zos ta ło sporządzonych 9 protokołów z lis tami obecnoś ci i
ankieta mi.
Widząc duże zainteresowanie społeczności lokalnej w tym rybackiej, Grupa Ini cja tywna
zgłosiła udział w szkoleniu, które na zlecenie Minis ters twa Rolni ctwa i Rozwoju Wsi
przeprowadzi ło Stowa rzys zenie Agrolinia z Wa rs zawy. Przes zkolonych zos ta ło 68 os ób a 38
osób otrzyma ło certyfi katy uczes tni ctwa . W s zkoleniach brali udział przeds tawi ciele wszys tkich
trzech sektorów. Na s zkoleniach była przeka zywana wiedza z zakresu opra cowywania LSROR. Z
ini cja tywy grupy Ini cja tywnej wszys cy uczestnicy otrzymali s tosowne ankiety z prośba o podanie
danych dotyczących s woi ch gospoda rs tw. Sposób wypełniania a nkiety był ta kże omawiany
przez trenerów Agrolinii. Na te okoli cznoś ć sporządzono 4 listy obecności wraz z ankietami .
Tabela 27. Szkolenia Agrolinii

Da ta

Iloś ć osób

Szkolenia ws . LSROR

20.07.2009r.

40

I szkolenie Agrolinii

18.08.2009r.

48

II szkolenie Agrolinii

11.09.2009r.

43

III szkolenie Agrolinii
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43

IV szkolenie Agrolinii

Grupa Ini cja tywna zwróci ła się z prośbą do ws zys tki ch wójtów/burmis trzów powiatu
jędrzejowskiego, z prośba o zorganizowania wa rszta tów z zainteresowanymi osobami i
podmiotami ze swojego terenu.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Jędrzejów. Na
pierwszym planie burmistrz Marek Wolski.
Źródło: materiały własne

Spotkanie konsultacyjnie w Gminne Małogoszcz

Odbyło się 9 ta ki ch spotkań, po jednym na ka żdej gminie, w którym udział wzi ęli
ka żdorazowo dwaj członkowie zespołu powołanego do opra cowania LSROR oraz zapros zeni
goś cie; właś ciciele/dzierża wcy gospodars tw rybacki ch, przeds tawi ciele lokalnych samorządów
za jmujących si ę infras trukturą i ochroną ś rodowiska ora z zainteresowane osoby.
Tabela 28. Warsztaty w gminach

Lp.

Da ta

Iloś ć osób

Miejs ce s zkolenia

1

10.12.2009r.

27

Bi blioteka Publi czna w Jędrzejowie

2

23.11.2009r.

10

Urząd Mias ta i Gminy w Sędziszowie

3

25.11.2009r.

8

Urząd Gminy w Wodzis ławiu

4

26.11.2009r.

13

Urząd Gminy w Słupi Jędrzejows kiej

5

26.11.2009r.

13

Urząd Gminy w Oksie

6

27.11.2009r.

10

Urząd Mias ta i Gminy Ma łogos zcz

7

01.12.2009r.

7

Urząd Gminy w Sobkowie

8

01.12.2009r.

10

Urząd Gminy w Nagłowi ca ch
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Urząd Gminy w Imielnie

Przeka zano informa cje o opra cowywanej LSROR, szczególnie dotyczące analizy SWOT,
propozycji celów, ś rodków, za kresów opera cji , propozycji podzia łu środków. Podczas za jęć, ja k
również w późniejs zych pra ca ch nad dokumentem LSROR uwzgl ędniano uwa gi zebra nych.
Ws zys tkie samorządy zosta ły za poznane z informa cją, że rozpoczął funkcjonowanie
punkt informa cyjny w Sta ros twie Powia towym w Jędrzejowie przy uli cy Armii Kra jowej 9 pok.
211.
Ws zys cy uczestni cy wa rs zta tów

otrzymali do

wypełnienia ankiety dotyczące

planowanych w gospoda rstwa ch przedsi ęwzi ęć, przewidywanych efekta ch ekonomi cznych,
ekologi cznych, ogólnospołecznych. Dla osób, które nie wzi ęły udzia łu w wa rs ztata ch, a
za jmujących się gospoda rka ryba cką ankiety zos ta ły przekazane za poś redni ctwem urzędów
gmin (ich wzór określa załącznik Nr 15).
Szczególnej ocenie i analizie poddano ankiety przeka zane ze s trony gospoda rs tw
ryba cki ch. Na jczęściej powta rzanymi pos tulata mi było wspieranie dzia łalnoś ci gospoda rczej w
sektorze ryba ckim ora z poza sektorem, tworzenie gospoda rs tw a groturys tycznych związanych z
gospoda rką ryba cką regionu, promowanie dzia łalności ryba ckiej, rozbudowa bazy turys tycznej,
sportowo-rekrea cyjnej regionu, tworzenie oferty informa cyjno-szkoleniowej dla ludzi w
za kresie podejmowania działalnoś ci gospoda rczej, w tym o profilu rybackim
Kolejne konsul ta cje odbyły si ę w dniu 21.01.2010 r. podczas Walnego Zebrania
Członków „LGR Jędrzejowska Ryba ”. Jednym z punktów porządku obrad była informa cja o
opra cowywanej LSROR i zgłaszaniu uwa g i wniosków ze s trony pa rtnerów społecznych.
Sporządzono protokół wra z z lista obecności . Od 1 lutego 2010 r. za częła funkcjonowa ć s trona
internetowa „LGR Jędrzejowska Ryba”, gdzie umieszczono informa cje o opra cowywanej LSROR i
możliwoś ci otrzymania ws zelki ch informa cji oraz możliwoś ci zgłaszania uwa g i wniosków.
/www.l grjedrzejow.republika .pl/.
W

dnia ch 26-27.01.2010r. grupa

członków

LGR wzi ęła

udział w szkoleniu

zorganizowanym przez Świ ętokrzyskie Bi uro Rozwoju Regionalnego w Kiel ca ch dotyczącym
m.i n. sposobu przygotowywania lokalnej s trategii rozwoju.
Jak z powyższego opisu wynika proces budowania LSROR trwa ł kilka miesięcy. Jego
uczes tnika mi byli nie tyl ko członkowie „LGR Jędrzejowska Ryba”, ale do pows tania LSROR
przyczynili si ę ta kże mieszkańcy pos zczególnych gmin reprezentujący różne ś rodowiska jak; rady
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sołeckie, przedsiębiorcy, ins tytucje publiczne i sa morządowe, a przede wszys tkim właści ciele,
pra cownicy gospoda rs tw ryba ckich. . W ka żdej gminie /ra zem 9 gmin należy do LGR/, odbyły si ę
spotkania a Grupa Inicja tywna złożyła wi zyty w połowie gospoda rs tw ryba cki ch. Funkcjonowa ł
punkt informa cyjny w siedzibie Stowa rzys zenia . Za rząd sukces ywnie informowa ł o tworzącej si ę
LSROR miejs cową prasę lokalną i ta k;
 w lokalnym tygodni ku „Ga zeta Jędrzejowska ” uka za ło się 4 a rtykuły o tej tematyce;
 w dzienniku codziennym „Echo Dnia ” uka za ły się 2 a rtykuły;
 w miesięczniku „Powia t Jędrzejowski” ukaza ły si ę 2 a rtykuły.

Ca łość informa cji niezbędnych do opra cowania

LSROR zgromadzi ł i opra cowa ł

czteroosobowy zespół, powoła ny Uchwa łą Za rządu LGR Jędrzejowska Ryba ” nr 1/2009r. Zespół
ten s kładał si ę z dwu osób, które opra cowywa ły Lokalną Stra tegi ę dla funkcjonującej na terenie
Powia tu Jędrzejowskiego Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska Gryf”, jednego
konsul tanta – specjalistę z zakresu progra mów unijnych ora z jednego przeds tawi ciela „LGR
Jędrzejowska Ryba ”. W opra cowanej s tra tegii ujęto wszys tkie wni oski, pos tula ty i problemy
zgłas zane przez uczes tników spotkań, zebrań i na rad, które były zgodne z założeniami PO RYBY
2007-2013 w tym wnios ki i uwagi właś ci cieli/dzierżawców gospodars tw ryba cki ch. LSROR
zos ta ła opra cowana podsta wie Rozporządzenia Ministra Rolni ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 29
września 2009r. w spra wie szczegółowych wa runków ja kim powinna odpowiada ć lokalna
s tra tegia rozwoju obsza rów ryba cki ch, kryterium wyboru lokalnej grupy ryba ckiej do realiza cji
tej s tra tegii ora z wymagań, ja kim powi nna odpowiadać umowa dotycząca wa runków i sposobu
realiza cji tej stra tegii w ra ma ch progra mu opera cyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołóws twa i nadbrzeżnych obs zarów ryba cki ch 2007-2013”.
LSROR zos ta ła za twierdzona na Walnym Zebraniu Członków Stowa rzys zenia „Lokalna
Grupa Ryba cka Jędrzejowska Ryba ”, które odbyło się w dniu 23.02.2010r. w siedzibie Sta rostwa
Powia towego w Jędrzejowie.

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba

103

ROZDZIAŁ XI
PLANOWANE DZIAŁANIA „LGR JĘDRZEJOWSKA RYBA” ZWIĄZANE
Z WDRAŻANIEM LSROR, W TYM PODANIE TERMINÓW KONKURSÓW
NA WYBÓR OPERACJI DO REALIZACJI, W RAMACH WDRAŻANIA LSROR

Po pozytywnym zakończeniu pos tępowania w Ministers twie Rolni ctwa i Rozwoju Wsi
Za rząd „LGR Jędrzejows ka Ryba ” przys tąpi do s zerokiego informowania społeczności powiatu
jędrzejowskiego o s zansach, możliwościa ch i korzyś cia ch wynika jących z realizacji LSROR
Informa cje te będą s kierowane do przeds tawi cieli wszys tkich trzech sektorów Przewiduje si ę
spotkania na każdej gminie z właści cielami/dzierżawca mi gospoda rs tw ryba cki ch oraz do
przekazywania stosownej informa cji planuje si ę wykorzys tywa ć pras ę lokalną ora z pocztę
elektroni czną.
Ha rmonogra m konkursów na wybór opera cji do realiza cji w rama ch wdra żania LSROR
przedsta wia Za łącznik Nr 9.
Przyjęto za łożenie, iż konkurs y dla podmiotów publi cznych będą ogłaszane w innym
terminie ni ż konkurs y dla pozos ta łych benefi cjentów. Przed ogłoszeniem konkursu na dany
rodzaj opera cji Zarząd będzie konsul towa ł ten zamia r z Instytucja Pośredni czącą, gdzie od
kwietnia 2009 roku funkcjonuje Biuro PO RYBY 2007-2013 i posiada odpowiednia iloś ć
przes zkolonych pra cowników.
Przed ogłoszeniem konkursów przewiduje si ę zorgani zowanie na każdej Gminie co
na jmniej jednego s potkania ins trukta rzowego dotyczącego omówienia LSROR ora z metodol ogii
wypełniania wni osków.
Informa cje o naborze konkursów będą rozpows zechniane w następujący sposób:
1. Umieszczenie

na

s tronie

internetowej

„LGR

Jędrzejowska

Ryba ”

www.lgrjedrzejów.republika .pl .
2. Umieszczenie ogłos zeń na łama ch lokalnej pras y jak: ”Ga zeta Jędrzejowska ”, „Echo
Dnia” i „Powiat Jędrzejowski”.
3. Informa cja pisemna od Za rządu „LGR Jędrzejows ka Ryba ” do wszys tki ch samorządów z
prośbą o poinformowanie zainteres owanych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i
przekazanie informa cji na organi zowanych zebra niach na terenie gmin i sołectw.
4. Pełnych informa cji będzie udzielać biuro „LGR Jędrzejowska Ryba ”, które funkcjonuje od
1.10.2009r w Jędrzejowie przy uli cy Armii Kra jowej 9. Lokal zos ta ł wyna jęty na czas
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określony od Sta ros twa Powia towego w Jędrzejowie.

Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejows ka Ryba posiada już biuro ora z przeszkolonych
pra cowników, założono również plan za trudnienia pra cowników do realiza cji LSROR w
przypadku pozytywnego wynik konkurs u na szczeblu Mi nisters twa Rolni ctwa i Rozwoju Wsi .
Plan za trudnienia przeds tawia poni ższe zesta wienie:

Tabela 29. Plan zatrudnienia LGR

Pracownik

Funkcja

Wymiar czasu
pracy

1.

Dyrektor

Pełny etat

Czas
przeznaczony na
pracę dla LGR
100 %

2.

Specjalista ds.
realizacji strategii
Specjalista ds.
promocji
Specjalista ds.
administracyjnobiurowych
Główny księgowy

Pełny etat

100 %

Pełny etat

100 %

Pełny etat

100 %

½ etatu

100 %

3.
4.

5.

Aktualnie

za trudnieni

pra cowni cy

posiadają

kilkunas toletnie

doś wiadczenie

w za rządzaniu różnymi podmiota mi gospoda rczymi ora z s tosowne wykszta łcenie także Studia
Podyplomowe w zakresie Organiza cji i Zarządzania , ora z s tosowne certyfi katy potwierdza jące
nabytą wiedzę z za kresu PO RYBY 2007 – 2013. Certyfi katy zos ta ły wydane przez
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Stowa rzys zenie AGROLINIA z Wa rs zawy ora z Ins tytucję Poś redni czącą.
Stowa rzys zenie „LGR Jędrzejowska Ryba ” zos ta ło powołane tyl ko do realizowania LSROR w
ra mach programu opera cyjnego RYBY 2007-2013 i za trudnieni pra cowni cy a także planowa ni do
za trudnienia, będą wykonywali pra cę tyl ko i wyłącznie na rzecz wdra żania LSROR.
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ROZDZIAŁ XII
ZASADY I SPOSÓB DOKONANIA OCENY WŁASNEJ
FUNKCJONOWANIA LGR

Stowa rzys zenie będzie prowadzi ło ocenę własną za równo w odniesieniu do
prowadzonego procesu wdrażania LSROR, jak i w odniesieniu do samego funkcjonowania
Stowa rzys zenia ja ko podmiotu odpowiedzialnego za wdra żanie.

Ocena własna proces u wdrażania LSROR

Ocena własna (ewaluacja) dzia łalności Stowa rzys zenia „Lokalna Grupa Ryba cka
Jędrzejowska Ryba ” będzie dokonywana cykli cznie i okresowo, po za kończeniu ka żdego roku
kalendarzowego (w terminie do końca ma rca roku następnego). Orga nem odpowiedzialnym za
jej przeprowadzanie będzie Za rząd Stowa rzys zenia LGR, który posiłkował si ę będzie personelem
za trudnionym w biurze LGR. Ocena własna LGR przebiega ć będzie wg. opisanych niżej kryteriów
i mierników i dotyczyć będzie przede wszys tkim efektywnoś ci dzia łań LGR, zwi ązanych z
wdra żaniem LSROR, w tym w s zczególnoś ci :
 s topnia realizacji opera cji zaplanowanych w LSROR (ilość i rodza j zrealizowanych
opera cji w s tosunku do ws tępnych założeń oraz ilość wyda tkowanych ś rodków w
s tosunku do za łożeń),
 wpływu zrealizowanych opera cji na osiągni ęcie przyjętych celów ogólnych i celów
szczegółowych LSROR,
 adekwa tnoś ci stosowanych kryteriów wyboru opera cji w s tosunku do zakładanych
celów s tra tegii.

W ocenie używane będą następujące kluczowe mierniki wyra żające efektywność
wdra żania LSROR Stowarzys zenia :
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Tabela 30. Ocena wdrażania LSROR
Elementy

Kryteria

Narzędzia pomiaru

Wartość

Termin

Wartość

podlegające

bazowa rok

docelowa

ocenie

2011

rok 2014

Proces wdrażania
LSROR

Ilość ogłoszonych

Zliczenie ogłoszeń zapraszających do

0

I kw./co roku

20 szt

konkursów, zgodność

złożenia wniosku

0

I kw./co roku

100%

0

I kw./co roku

52

0

I kw./co roku

25

0

I kw./co roku

10

Protokół z posiedzeń Komitetu

0

I kw./co roku

200

Lista uczestników spotkań

50

I kw./co roku

1000

z harmonogramem

Ilość środków

Procentowe wykorzystanie

wykorzystanych w

zrefundowanych środków

ramach realizacji

przeznaczonych na realizację LSROR

LSROR
Wskaźniki
realizacji

celów

LSROR

Nowopowstałe

Suma nowo powstałych miejsc pracy

miejsca pracy w

zadeklarowanych we wnioskach

wyniku realizacji

i zrealizowanych

operacji
Liczba nowych

Suma deklaracji zawartych we

obiektów powstałych

wnioskach złożonych przez

na obszarach

beneficjentów, z którymi podpisano

zależnych od

umowę o dofinansowanie.

rybactwa.

Liczba operacji,

Suma z wniosków złożonych przez

których beneficjentem

beneficjentów i zrefundowanych

są podmioty/osoby z
sektora rybackiego,
zwłaszcza te o których
mowa w §2.1.
Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29
września 2009r. (Dz.
U. Nr 162, poz. 1292 z
późn. zm.)
Zainteresowanie

Liczby wniosków

składaniem

poddanych pod

wniosków

głosowanie

Funkcjonowanie
LGR

Ilość uczestników
spotkań

uczestników

informacyjnoszkoleniowych na
temat LGR i LSROR
Liczba członków LGR

Lista członków LGR

63

I kw./co roku

75
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Ocena punktowa LGR

Badanie ankietowe przeprowadzone na

przez

wnioskodawcach, średnia ocena za

wnioskodawców

funkcjonowanie LGR w skali 1-5 (5 to
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0

I kw./co roku

4,5

Licznik strony internetowej LGR

10 500

I kw./co roku

50 000

Protokół z posiedzeń Komitetu

0

I kw./co roku

średnio 75%

najwyższa ocena)
Liczba wejść na stronę
internetową LGR
Liczba członków
Komitetu biorących
udział w
posiedzeniach

Źródło: opracowanie własne

Pods tawową metodą dokonania oceny wdra żania LSROR będzie a naliza rocznych
raportów i sprawozdań z działalnoś ci LGR, protokołów z posiedzeń Komi tetu, protokołów z
posiedzeń Za rządu ora z spra wozdań z realiza cji opera cji wybra nych do dofinansowania przez
LGR. Ocenę własną wdra żania LSROR będzie koordynował Za rząd LGR, który posiłkowa ł si ę
będzie personelem za trudnionym w biurze LGR lub zewnętrzną fi rma audytors ką.
Ewalua cja prowadzona będzie do końca pierwszego kwa rta łu, następnego po roku
podlega jącym ocenie. Pierwsza ewalua cja wdra żania LSROR zos tanie przeprowadzona w
zależności od momentu uruchomienia pierwszych działań na terenie objętym s tra tegią ora z od
tempa wdra żania LSROR, tj. albo w 2012 lub w 2013 roku i będzie prowadzona w całym okresie,
tj. co na jmniej do roku 2015.
W procesie ewaluacji będą także wykorzys tywane uwa gi , wnioski i opinie mieszkańców
dotyczące analizowanych aspektów wdra żania LSROR. Będą one zgłasza ne w ra ma ch różnych
form komuni kowania się LGR ze społecznoś cią lokalną (w tym min. ankiety, a rtykuły prasowe,
s tatys tyki, Internet). Doda tkową metodą zbierania informa cje s łużących dokonaniu ewalua cji
będą badania ankietowe przeprowadzane wś ród członków LGR, jej pa rtnerów ora z wś ród
benefi cjentów opera cji dofinansowanych w ra ma ch wdrażania LSROR. Ich realizacja również
przebiega ła będzie cyklicznie w pierwszym kwa rtale każdego roku.

Ocena własna funkcjonowania LGR

Ewalua cja będzie ta kże obejmowa ć zagadnienia zwi ązane z samym funkcjonowaniem
Stowa rzys zenia jako pa rtners twa , tj. aktywnoś ć członków LGR, funkcjonowanie poszczególnych
„wła dz” LGR (w szczególnoś ci Za rządu, Komi tetu), działalnoś ć biura LGR, efektywnoś ć pra cy
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pra cowników, skutecznoś ć stosowanych procedur, spra wnoś ć przepływu informa cji i
spra wnoś ci podejmowania decyzji .
Tabela 31. Wykaz informacji do oceny własnej funkcjonowania „LGR Jędrzejowska Ryba”

Elementy
funkcjonowania
poddane ocenie
Praca Komitetu

LGR

Kryterium ewaluacji i oceny „LGR
Jędrzejowska Ryba”
- Frekwencja na posiedzeniach

Okres, termin i sposób dokonywania
pomiaru
Po każdym konkursie na wybór

- Ilość ocenionych operacji

operacji;

- Ilość popełnionych błędów w trakcie

przez

oceny

analiza

Zarząd

przeprowadzona

i Przewodniczącego

Komitetu na podst. protokołów z

- Ilość odwołań od decyzji Komitetu

posiedzeń i przedstawiana członkom
Komitetu na kolejnym posiedzeniu.

Praca Biura LGR

- Ilość i jakość działań informacyjnych

Ocena przez Zarząd na podstawie

-Ilość

sprawozdań,

i

jakość

bezpośrednich

kontaktów z klientami
- Jakość obsługi pracy Zarządu

obserwacji

i

opinii

beneficjentów i członków Komitetu
(ankieta); raz do roku na WZC

-Jakość obsługi pracy Komitetu
- Ilość wniosków złożonych do LGR
Praca Zarządu LGR

- Ilość zebrań Zarządu

Raz do roku na WZC; Ocena KR i WZC

- Ilość zrealizowanych działań

na podstawie sprawozdań Zarządu

- Ocena pracy Zarządu przez Komisję
Rewizyjną
- Ocena pracy Zarządu przez WZC
Kontakt ze społecznością lokalną

- Ilość bezpośrednich spotkań

Po

-Poziom poinformowania społeczności

operacji; Ewaluacja wewnętrzna LGR i

o działaniach LGR

zewnętrzna (ekspercka) na podstawie

- Poziom zadowolenia obsługiwanych

sprawozdań

osób i podmiotów
Nabywanie umiejętności

Aktywizacja społeczności lokalnej

każdym

konkursie

i

opinii

na

wybór

społeczności

lokalnej (ankieta)

- Ilość zrealizowanych działań

Raz w roku na WZC; ocena KR i WZC

- Rodzaj zrealizowanych działań

na podstawie sprawozdań Zarządu i

- Liczba uczestników

ankiet dla uczestników

- Ilość zrealizowanych działań

Raz do roku na WZC; ocena KR i WZC

- Rodzaj zrealizowanych działań

na podstawie sprawozdań Zarządu i

- Liczba uczestników

ankiet dla społeczności lokalnej

Źródło: opracowanie własne

Podmi otem odpowiedzialnym za koordynowanie poszczególnych elementów oceny
własnej Stowa rzys zenia będzie Za rząd LGR. Ocena dokonywana będzie po za kończeniu każdego
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roku kalenda rzowego (w terminie do końca ma rca roku nas tępnego). Ocena funkcjonowania
samego Za rządu, będzie powierzana albo Komisji Rewi zyjnej albo zewnętrznemu podmiotowi
audytorskiemu. Wszys tkie wnioski z oceny własnej będą przedkładane Walnemu Zgromadzeniu.
Wa żnym elementem ewaluacji będzie ba danie społecznego odbioru LGR, poziomu
akceptacji i społecznego zaufa nia oraz pos trzegania przez mieszkańców roli i wpływu
Stowa rzys zenia na

rozwój tego obsza ru. Wyniki przeprowadzonych ewalua cji będą

ka żdorazowo publikowane na s tronie LGR ora z przedkładane Walnemu Zebraniu Członków,
celem podjęcia dzia łań korygujących lub naprawczych w obsza ra ch, w których s twierdzono by
taką koniecznoś ć.
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ROZDZIAŁ XIII
SPÓJNOŚĆ LSROR Z DZIAŁANIAMI I OPERACJAMI PLANOWANYMI
DO REALIZACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR W RAMACH INNYCH
PROGRAMÓW I STRATEGII

Realiza cja działań rozwojowych za pisanych w LSROR powinna przyczyniać si ę do rozwoju
tego obsza ru, postrzeganego za równo w wymia rze rozwoju samego powiatu jędrzejowskiego
jak i częś ci składowej regionu świ ętokrzyskiego.
Przys tępując do analizy ma teriału wypra cowanego na wa rs zta tach i us talenia celów
ogólnych i s trategi cznych do osiągni ęcia, których będziemy dążyć w toku realiza cji LSROR
dokonaliśmy porównania naszego kierunku działania z innymi dokumenta mi planistycznymi
obejmującymi obs zar objęty LSROR. Jednym z taki ch dokumentów jest Lokalna Stra tegia
Rozwoju realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” obejmująca
swoim dzia łaniem dokładnie ta ki sam obs za r jak LSROR. Przyjęte cele w obu tych dokumentach
są zbieżne z sobą i z oczeki waniami mieszkańców ca łego powiatu jędrzejowskiego. Planowane
dzia łania są również zbieżne z treś ci ą Stra tegii Rozwoju Województwa Świ ętokrzys kiego na la ta
2000-2020r.
Ws pomniane dokumenty, a w szczególności Stra tegia Rozwoju Województwa
Świ ętokrzyskiego jes t głównym dokumentem s tra tegi cznym, określającym ks ztałt polityki
regionalnej na kolejnych kilkanaś cie lat.
Poniżej prezentujemy spójność pomiędzy LSROR, LSR Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Jędrzejowska – Gryf” i Stra tegi ą Rozwoju Województwa Świętokrzys kiego na lata 2000 – 2020
rok.
Tabela 32. Spójność programów

Zapis w Strategii Roz woju
Wojewódz twa Świętokrzyskiego na
lata 2000-2020
Tworzenie otoczenia przyjaznego dla

Zorganizowanie jednolitego

Zorganizowanie s ieci lokalnych

rozwoju nowoczesnego biznesu,

systemu doradz twa, wsparcia

koordynatorów.

szczególnie sektora małych i średnich

informacyjnego dla wszystkich

Bieżąca analiza potrzeb mieszkańców

przedsiębiors tw

podmiotów powiatu

obszaru.

jędrzejowskiego

Tworzenie punktów usług

Zapis w LSR Gryf na lata 20092015

Zapis w LSROR „Jędrze jowska Ryba”

prawniczych, rachunkowoksięgowych i doradztwa
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podatkowego.
Tworzenie płaszczyzny dla
wewnętrz nej współpracy środowisk
rybackich oraz współpracy
zewnętrzne j, szczególnie z
samorządami lokalnymi

Kreowanie i ws pieranie rozwoju

Rozwój rzemiosła i

Podnoszenie wartości produktów

produktów regionalnych

rękodzielnictwa

rybactwa, rozwój us ług na rzecz
społeczności zamieszkujące j obszary
zależne od rybactwa.
Wspieranie procesów mających na
celu ubieganie się o ce rtyfikat
produktu związanego z produkcją
rybacką.
Promocja walorów produktów
rybackich w opracowywanych
ofertach turystycznych. lokalnych.

Zwiększenie różnorodności

Budowa s połe czeństwa

Wizyty studyjne w celu nawiązania

kierunków kształce nia, wspieranie

opartego na wiedzy

współpracy, zdobycia wie dzy na

innowacyjnych form kształcenia (np.

temat roz woju turystyki związanej z

e-edukacja)

obszarami gospodarki rybactwa
śródlądowego.

Inwestycje w infrastrukturę

Budowa s połe czeństwa

Doradztwo i szkole nia dla

edukacyjna i szkoleniową służącą

opartego na wiedzy

beneficje ntów.

rozwojowi systemu kształcenia w

Wspieranie, rozbudowa lokalne j

zakresie technologii informatycznych

infrastruktury turystyczne j,
sportowo- rekreacyjnej oraz
kulturalnej, jak również tworzenie
lokalnej infrastruktury publicznego
dostępu do Inte rnetu.
Tworzenie oferty informacyjnoszkoleniowej dla m łodych ludzi
nakierowanej na prze dstawienie
potencjalnych m ożliwości
podejmowania dzia łalności
gospodarczych, w tym o profilu
rybackim w opa rciu o na jlepsze
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doświadczenia lokalne i tzw. dobre
praktyki z zewnętrz

Upowszechnienie, poprawa jakości i

Badanie potrze b edukacyjnych

Wykorzystywanie doświadczeń

zwiększenie róż norodności

mieszkańców i dostosowanie

zdobytych w ramach współpracy

kierunków kształce nia ustawicznego,

oferty dzia łań edukacyjnych

międzyregionalne j i

w tym inicjowanie i wspie ranie

adekwatnych do zgłoszonych

międzynarodowe j.

programów edukacyjnych

potrze b

dostosowanych do tre ndów
demograficznych i potrze b rynku
pracy
Aktywna polityka rynku pracy

Zwiększenie zatrudnienia

Aktywizowanie właścicieli

szczególnie wś ród ludzi młodych

gospodarstw rybackich w celu

oraz ludzi z przedzia łu

podejmowania dzia łalności

wiekowego powyżej 50 lat

gospodarczej poza rybactwem jako
źródła dodatkowego dochodu.
Dostarczanie rybakom wiedzy na
temat zakładania poza rybackiej
działalnoś ci gospodarcze j

Promocja zdrowego i aktywnego

Spędzanie wolnego czasu droga

Rozwój i tworzenie ekologicznych

stylu życia

do integracji

gospodarstw agroturystycznych z
punktami żywieniowymi.

Wspieranie działań na rzecz

Przedsięwzię cie pozwoli na

Wykonywanie badań, analiz, planów

społeczności lokalnej i dia logu

zaktywizowanie mieszkańców

rozwoju w zakresie oferty

społecznego

regionu

turystycznej powia tu
jędrzejowskiego.

Tworzenie warunków roz woju

Wspieranie rozwoju

Wspieranie, rozbudowa lokalne j

turystyki, sporu, rekreacji

infrastruktury turystyczne j i

infrastruktury turystyczne j,

produktu turystycznego

sportowo- rekreacyjnej oraz
kulturalnej, jak również tworzenie
lokalnej infrastruktury publicznego
dostępu do Inte rnetu
Opracowanie , a nastę pnie wdrożenie
koncepcji roz budowy lub tworzenia
zintegrowanych szlaków do
uprawiania turystyki pieszej, wodnej,
rowerowej, narciarskiej i konnej.
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Ochrona i udostępnienie dziedzictwa

Poprawa stanu zabytków i

Zorganizowanie s ieci informacji

kulturowego

miejsc ważnych historycznie dla

turystycznej i prowadzenie dzia łań

regionu

promujących obsza r objęty LSROR,
jako atrakcyjny turystycznie.

Wielofunkcyjny rozwój obszarów

Rozwój prze dsiębiorcz ości

Aktywizacja lokalnego

wiejskich umożliwiający

pozarolniczej

społeczeńs twa a w szczególności

przechodzenie ludności wiejskiej do

osób związanych z rybactwem.

zawodów pozarolniczych

Promocja, tworzenie i rozwój
gospodarstw rybackich z zapleczem
agroturystycznym.

Rozwój zintegrowanego systemu

Promocja regionu obejm ującego

Sporządzenie wykazu obszarów

promocji i informacji turystyczne j

powiat jędrze jowski

chronionych, raportów
środowiskowych, ujednolicenie
oznakowania obiektów
turystycznych.
Promować rozwój działalności
turystycznej i około turystycznej
wykorzystującej walory
środowiskowe obszaru LSROR

Rozwój i m odernizacja produkcji

Unowocześnienie i

Podejmowa nie dz iałalnoś ci

rolne j i prze twórs twa rolno-

dywersyfikacja rolnictwa

gospodarczych, tworzenie punktów

spożywczego

sprzedaży detalicznej ryb, zakładów
przetwórstwa ryb, punktów
usługowych związanych z
wyżywieniem.
Dywersyfikacja zatrudnienia osób
związanych z gospoda rką rybacką.

Źródło: Opracowanie własne

Stra tegia rozwoju województwa świ ętokrzys kiego na lata 2000 - 2020 porus za jedynie
poś rednio problemy rozwoju obsza rów wiejski ch regionu. Przeds tawiona w s tra tegii wizja
rozwoju województwa świ ętokrzyskiego, jako regionu o dużych walorach przyrodni czych,
kul turowych i kra jobrazowych, a ta kże turys tyczno-rekrea cyjnych, z różnorodną ofertą
spędzania czasu wolnego, nie może zos ta ć osiągni ęta bez uwzgl ędnienia problemów
dotyczących obs za rów niezurbani zowanych i aspektów rozwojowych obsza rów wiejs kich. W
tym aspekcie cele i działania wskazane w LSR „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf” wa rtoś ciowo
uzupełniają cele i kierunki Stra tegii Rozwoju Województwa Świętokrzys kiego a cele i kierunki
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LSROR powinny uzupełnia ć cele i kierunki LSR Gryf w ra mach Programu Rozwoju Obs za rów
Wiejski ch na la ta 2007-2013.
Budując LSROR za łożono, że ws zys tkie działa nia idące w tym samym kierunku, czyli do
osi ągni ęcia bardzo zbli żonych celów, ja ko efektów realiza cji s tra tegii nie mogą si ę dublowa ć.
Podejmowane opera cje tyl ko wtedy spełni ą właści wą role, gdy będą si ę wzajemnie uzupełnia ć.
Analiza i porównanie zapisów w poszczególnych s tra tegiach potwierdzi ło s łuszność obranego
kierunku dzia łania . W porozumieniu z LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zamierza si ę
moni torowa ć wszys tkie planowane przez potencjalnych benefi cjentów opera cje i sugerowa ć
kompleksowe spojrzenie na rozwój obs za ru działania obu grup. Planując cele szczegółowe i
przedsięwzi ęcia zwra cano uwagę na to, by wynika jące z nich opera cje obejmowa ły to, czego nie
ma w ta mtych s tra tegiach lub to, czym można je uzupełnić.
Na etapie opra cowywania materia łów ba zowych niezbędnych do opra cowania Stra tegii,
wzi ęto pod uwagę również is tniejące dokumenty o cha rakterze s tra tegi cznym, opra cowane dla
poszczególnych gmin i obs zaru powia tu jędrzejowskiego. W s zczególnoś ci były to: s tra tegie
rozwoju gmin, plany za gospoda rowania przes trzennego, s tra tegie rozwiązywania problemów
społecznych, plany rozwoju lokalnego.
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ROZDZIAŁ XIV
OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH NAKŁADANIE SIĘ
POMOCY W PRZYPADKU, GDY LSROR PLANUJE REALIZACJĘ OPERACJI I DZIAŁAŃ
W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

„LGR Jędrzejowska Ryba” jes t odrębnym s towa rzyszeniem i będzie realizowało opera cje
tyl ko w ra ma ch osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. Gdyby w przys złoś ci zaistniała s ytua cja ,
że s towa rzyszenie podejmie realiza cję opera cji w ra ma ch innych progra mów pomocowych,
za kłada się s tosowanie nas tępujących za bezpieczeń, które pozwolą wyelimi nowa ć zagrożenie,
jakim jes t nakładanie si ę pomocy finansowej w rama ch PROW i innych programów.
Zabezpieczenia obejmują:
 wyzna czanie ka żdora zowo koordynatora projektu, który będzie odpowiedzialny za
pra widłowe wyda tkowanie ś rodków finansowych progra mu;
 ka żda osoba zatrudni ona przez LGR będzie mia ła umowę za wierająca szczegółowy wyka z
obowiązków i zadań, ze wskazaniem progra mu, na rzecz, którego te zadania i obowi ązki
będą wykonywane ora z podana będzie kwotą wynagrodzenia pochodząca ze ś rodków
tego progra mu;
 w przypadku pra cy pra cownika za trudnionego przez LGR przy kilku progra mach będzie
precyzyjnie określony wymia r czasu pra cy ja ki ta osoba jes t zobowi ązana przeznaczyć na
obsługę konkretnego progra mu;
 ka żdorazowo będą utworzone wydzielone konta bankowe, l ub subkonta do obs ługi
konkretnego progra mu:
 umieszczanie na dokumenta ch ksi ęgowych informacji o źródle finansowania, w
przypadku, gdy kos zt będzie realizowany l ub współfinansowany z różnych źródeł;
 na każdym dokumencie księgowym s tanowi ącym dowód poniesionych kosztów muszą
być w sposób trwały umieszczone informa cje o tym, ze ś rodków jakiego programu te
koszty zos ta ły pokryte. W przypa dku kosztu współfinansowanego z dwóch l ub wi ęcej
progra mów musi być podana informacja o tym, ja ką częś ć tego kosztu finansują
poszczególne progra my. Podzia ł kos ztu mi ędzy poszczególne progra my powinien być
merytorycznie uzasadniony;
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 wyna grodzenie pra cowników zatrudnionych wyłącznie przy jednym progra mie będzie
realizowane bezpoś rednio z ra chunku wydzielonego dla progra mu;
 wyna grodzenia pra cowników, na które składa ją si ę ułamkowo różne programy,
realizowane będą w posta ci przelewów z głównego ra chunku bankowego, a następnie
refundowane we właś ciwych proporcja ch z ra chunków wydzielonych dla poszczególnych
progra mów na ra chunek główny; wyna grodzenia pra cowników za trudnionych wyłącznie
przy jednym programie realizowane s ą w pos ta ci przelewów bezpośrednio z ra chunku
wydzielonego dla tego progra mu
 przy każdym źródle poda wana będzie kwota finans owana z danego programu;
 Za rząd LGR jes t obowiązany do zorgani zowa nia dobrego przepływu informa cji miedzy
zespołami realizującymi różne progra my poprzez organizowanie ra z w miesiącu na rad
roboczych z udzia łem koordyna torów programów;
 ka żdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGR, będzie zawiera ł
analizę ryzyka w zakresie nakładania si ę pomocy ze ś rodków progra mu z pomocą
uzys kaną wcześniej z PO RYBY, lub innych progra mów.

W

przypadku

uniknięcia

podwójnego

dofinansowania

wybra nych

opera cji,

Stowa rzys zenie LGR będzie wymaga ć od benefi cjentów oś wiadczeń o niefinansowaniu opera cji
z i nnych ś rodków publicznych.
Lokalna Stra tegia Rozwoju Obs za ru Ryba ckiego dla Lokalnej Grupy Ryba ckiej
Jędrzejowska Ryba zos ta ła za twierdzona Uchwa łą Nr 8/2011 na Walnym Zebraniu Członków
Lokalnej Grupy Ryba ckiej Jędrzejowska Ryba 10.02.2011r.
Zmiana - teks t jednoli ty za twierdzony Uchwa łą Nr 9/III/2012 z dnia 09.03.2012r.
Walnego Zebrania Członków Stowa rzyszenia „Lokalna Grupa Ryba cka Jędrzejows ka Ryba ”

