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Rozdział V. Cele i wskaźniki 
 
CEL SZCZEGÓŁOWY 3. POPRAWA WAUNKÓW ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 
 
Poprawa jakości życia mieszkańców obszarze LGD 
wymaga aktywnej społeczności lokalnej, 
wyposażonej w niezbędne dla skutecznego 
działania infrastrukturę, kompetencje i 
umiejętności. Analiza SWOT wykazała, że 
przedsiębiorczość na zdiagnozowanym obszarze, 
pomimo tego, iż jest rozwinięta, to jednak 
obserwuje się, że lokalna przedsiębiorczość jest 
zbyt mało kreatywna. Pobudzenie zaangażowania 
społeczności lokalnej w rozwój 
obszaru umożliwia pełne wykorzystanie potencjału 
obszaru. Dzięki tej aktywności dotrzeć można do 
grup defaworyzowanych. Społeczność, która wierzy 
w siłę swojego konkurencyjnego na tle regionu 
potencjału, staje się bardziej aktywna utożsamia się 
z miejscem, gdzie prowadzi swą działalność. W 
realizacji tego celu wparciem okazują się jednostki 
organizacyjne zajmujące się grupami 
defaworyzowanymi: dziećmi (żłobki, przedszkola, 
osoby niepełnosprawne), młodzieżą (świetlice 
wiejskie/ środowiskowe), domy opieki i gabinety 
fizjoterapii (osoby starsze i niepełnosprawne). 
Ponadto na przeciw oczekiwaniom wychodzą 
Centra Organizacji Pozarządowych i Ekonomii 
Społecznej. Oferują one systemowe wsparcie 
organizacji pozarządowych, wyłaniają i wzmacniają 
liderów lokalnych, wzmacniają aktywność 
społeczności (szczególnie młodzieży i seniorów), 
integrują i wspierają grupy obywatelskie. Taka 
działalność przyczynia się z jednej strony do 
rozwiązywania problemów wynikających z różnego 
rodzaju patologii społecznych, zaś z drugiej strony 
stymuluje rozwój społeczny i gospodarczy. Podczas 
konsultacji społecznych stwierdzono, że dla 
osiągnięcia tego celu niezbędne jest również 
tworzenie i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej dla realizacji oraz wzmocnienia 
trwałości zamierzeń. 
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Ponadto pojawił się pomysł stworzenia oferty dla 
młodzieży w zakresie szkoleń dotyczących edukacji 
wodnej. Ze względu na deficyt ratowników 
wodnych nad morzem podczas sezonu letniego 
wprowadzono propozycje szkoleń dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, po których 
zdobywałoby się uprawnienia ratownika wodnego. 
Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez 
działania związane z podnoszeniem dostępności i 
jakości oferty usług społecznych, w szczególności 
opiekuńczo-edukacyjnych w ramach 
skoordynowanych i długofalowych polityk na 
poziomie gmin. Rozwój infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej, kulturalnej dla mieszkańców wpływać 
będzie na poprawę i utrzymanie kondycji fizycznej, 
podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą i integrującej 
mieszkańców z miejscem zamieszkania. Ponadto 
infrastruktura ta zostanie efektywnie wykorzystana 
do organizowania atrakcyjnej oferty spędzania 
czasu wolnego zarówno dla młodych, jak i dla 
seniorów. Dzięki działaniom na rzecz zachowania i 
wykorzystania unikalnych zasobów kulturowych, 
zarówno dla integracji i wzmacniania poczucia 
tożsamości wspólnot lokalnych, jak i dla rozwijania 
lokalnej przedsiębiorczości stworzy się unikalną 
ofertę kulturalną w oparciu o tradycyjne zawody i 
rzemiosła. Cel ten przyczyniać się będzie również 
do tworzenia miejsc pracy. Ograniczona zostanie 
liczba osób biernych zawodowo. Stanie się tak 
dzięki oparciu o wspieranie różnych form ekonomii 
społecznej oraz współpracę władz publicznych z 
sektorem organizacji pozarządowych. 
Cel szczegółowy będzie realizowany w oparciu o 
takie mocne strony obszaru jak: potencjał 
instytucjonalny do rozwijania specjalizacji 
„zdrowie” (szpital w Lęborku), zróżnicowana i 
wielofunkcyjna gospodarka obszaru (przemysł, 
usługi, turystyka, rolnictwo) przy braku 
uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego 
środowisko naturalne, sąsiedztwo metropolii 
trójmiejskiej, stanowiącej m.in. obszar 
koncentracji ludności, intensywnego rozwoju 
gospodarczego, a także duży i różnorodny rynek 
pracy oraz silny ośrodek akademicki. 
Cel przyczyni się do wyeliminowania takich 
słabych stron obszaru jak: starzejące się 
społeczeństwo i niewspółmierna do tego oferta 
usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców, brak aktywnych na obszarze 
podmiotów ekonomii społecznej i nieefektywny 
system wspierania powstawania takich 
podmiotów. 
Cel wykorzystuje następujące zidentyfikowane 
szanse rozwojowe obszaru: założenie 
programów unijnych, odchodzących od 
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finansowania inwestycji niwelujących 
zapóźnienia cywilizacyjne i wymuszających 
realizację przedsięwzięć o silnym profilu 
prorozwojowym oraz przyczynia się do 
przeciwdziałania następującym zagrożeniom: 
restrykcyjna interpretacja przepisów w 
zakresie ochrony środowiska bez 
zrównoważonego uwzględnienia wymagań 
związanych z rozwojem społecznym i 
gospodarczym, eutrofizacja akwenów 
śródlądowych i morskich oraz antropopresja 
grożąca degradacją zasobów przyrodniczych, 
brak spójnych uregulowań prawnych w 
zakresie gospodarowania w pasie nadmorskim, 
w tym plażami. 
Przedmiotowy cel realizowany będzie poprzez 
następujące przedsięwzięcia: 
1. Rozwój infrastruktury kultury bazującej na 

tradycjach obszaru, szczególnie morskich i 
rybackich. 

2. Poprawa systemu ścieżek rowerowych o 
znaczeniu komunikacyjnym. 

3. Pobudzanie aktywności i integracji 
mieszkańców poprzez realizację wydarzeń 
(sport, kultura, zdrowy styl życia, 
przedsiębiorczość, działania proekologiczne). 

4. Pobudzanie aktywności i integracji 
mieszkańców poprzez tworzenie odpowiedniej 
infrastruktury (sport, kultura, zdrowy styl życia, 
przedsiębiorczość, działania proekologiczne). 

5. Wspieranie działalności opiekuńczo-
rehabilitacyjnych (żłobki, domy opieki, 
przedszkola, świetlice wiejskie/środowiskowe, 
gabinety fizjoterapii). 

6. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. 
zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, 
kursy żeglarskie). 

7. Wspieranie Centrów Organizacji Pozarządowych 
i Ekonomii Społecznej (systemowe wsparcie 
organizacji pozarządowych, 
profesjonalizacji/ekonomizacja działań 
organizacji pozarządowych, inkubator dla 
organizacji i grup nieformalnych). 

8. Wspieranie Lokalnych Funduszy Grantowych 
(wyłanianie i wzmacnianie liderów, 
wzmacnianie aktywności społeczności 
(szczególnie młodzieży i seniorów), integracja 
społeczności lokalnej, wsparcie grup 
obywatelskich). 
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Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami 
Programów Operacyjnych oraz RLKS 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.1. ATRAKCYJNE MIEJSCA 
PRACY W TURYSTYCE 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: Stworzenie publicznej 
infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą 
podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki 
rowerowe, szlaki wodne) 
 
PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO RYBY 
 
 
ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: CEL IV. 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 
dziedzictwa kulturowego 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS: 
Cel szczegółowy 6B: Wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
 
PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES 
PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

• Tworzenie i rozwój liniowej infrastruktury 
komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne LGD 
(ukierunkowane na walory środowiska 
przyrodniczego w tym szlaki turystyczne, ścieżki 
edukacyjne, ścieżki rowerowe itp.), projekty 
ponadgminne, scalające/uzupełniające istniejącą 
infrastrukturę, łączące się z infrastrukturą 
ponadregionalną (R10), Kajakiem przez Pomorze 

• Tworzenie i rozwój punktów informacji turystyczno 
– przyrodniczej wraz z tworzeniem ujednoliconego 
systemu informacji o walorach przyrodniczych oraz 
sposobach ochrony/ograniczania ingerencji 
człowieka w środowisko przyrodnicze, 

• Infrastruktura towarzysząca przy szlakach i 
ścieżkach turystycznych i miejscach cennych 
przyrodniczo (np. miejsca postojowe, toalety…) 

• Tworzenie zintegrowanej oferty szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• Rozwijanie oferty turystyki kwalifikowanej i 
edukacyjnej, wraz z rozwojem infrastruktury, w 
oparciu o przyrodnicze bogactwo, 
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lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska 
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przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń 
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negatywnych skutków zmian klimatycznych, 
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przyrodniczo (np. miejsca postojowe, toalety…), 

• Tworzenie zintegrowanej oferty szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• Rozwijanie oferty turystyki kwalifikowanej i 
edukacyjnej, wraz z rozwojem infrastruktury, w 
oparciu o przyrodnicze bogactwo. 

Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami 
Programów Operacyjnych oraz RLKS 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.3. POPRAWA WARUNKÓW 
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: Rozwój ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury publicznej oraz rozwój 
infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, 
szczególnie morskich i rybackich 
 
PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO RYBY 
 
ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: Cel IV. 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 
dziedzictwa kulturowego 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS: 
Cel szczegółowy 6B: Wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej, 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
 
PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES 
PRZEDSIĘWZIĘĆ:  

• Modernizacja, remont, budowa, wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury kultury – 
preferowana współpraca w ramach projektów 
sieciowych, obejmujących cały obszar i 
wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji, 

Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami 
Programów Operacyjnych oraz RLKS 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 1.3. POPRAWA WARUNKÓW 
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: Rozwój ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury publicznej oraz rozwój 
infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, 
szczególnie morskich i rybackich 
 
PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO Rybactwo i 
Morze 
 
ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: Cel IV. 
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 
dziedzictwa kulturowego 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS:  
a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie 
lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką, 

b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie 
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 
akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego 

 
PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES 
PRZEDSIĘWZIĘĆ:  

• Modernizacja, remont, budowa, wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury kultury – 
preferowana współpraca w ramach projektów 
sieciowych, obejmujących cały obszar i 



• Poprawa bezpieczeństwa i usuwanie barier 
architektonicznych w obiektach kulturalnych, 

• Rozbudowa małej architektury w nawiązaniu do 
morskiego i rybackiego charakteru obszaru, 

• Zabezpieczenie i przywracanie wartości obiektom 
historycznym, w szczególności świadczącym o 
tradycjach i specyfice obszaru, 

• Interaktywne wystawy i aplikacje, w szczególności 
o tematyce rybackiej i morskiej, wykorzystanie 
nowych narzędzi w promocji – preferowana 
współpraca w ramach projektów sieciowych, 
obejmujących cały obszar i wykorzystujących nowe 
środki komunikacji i promocji. 

wykorzystujących nowe środki komunikacji i 
promocji, 

• Poprawa bezpieczeństwa i usuwanie barier 
architektonicznych w obiektach kulturalnych, 

• Budowa i rozbudowa małej architektury w 
nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru 
obszaru, 

• Zabezpieczenie i przywracanie wartości obiektom 
historycznym, w szczególności świadczącym o 
tradycjach i specyfice obszaru, 

• Interaktywne wystawy i aplikacje, w szczególności o 
tematyce rybackiej i morskiej, wykorzystanie 
nowych narzędzi w promocji – preferowana 
współpraca w ramach projektów sieciowych, 
obejmujących cały obszar i wykorzystujących nowe 
środki komunikacji i promocji. 

• Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej przy zbiornikach wodnych 

Cel dokonania zmian zapisu/ów, przewidywane efekty tych zmian 

Celem dokonania zmian jest ujednolicenie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Łeby zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Uwagi 

Prawdopodobnie konieczne będzie ujednolicenie zapisów w załączniku nr 10 do LSR „Kryteria wyboru” zgodnie 
z zapisami Procedur ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru. 

Imię i nazwisko autora Gmina Cewice 

Adres/telefon/e-mail 

ul. Wincentego Witosa 16 
84-312 Cewice 
tel. 059 861-34-60 
sekretariatr@cewice.pl 

Czy jest Pan/i członkiem LGD? 
                                    TAK 

 

  NIE 

Czy chce się Pan/i aktywnie włączyć w proces 
aktualizacji LSR? 

                                  TAK  

  NIE 

 
 
 

Cewice, dnia 11.01.2018 r.                                     Z up. Wójta mgr Marzena Krakowiak SEKRETARZ GMINY 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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