
Załącznik nr A do Procedury Aktualizacji LSR  
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Formularz proponowanych zmian w dokumentach 

Nazwa dokumentu LGD DORZECZE ŁEBY 

 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Łeby 

 

Obecny zapis Proponowany zapis 

 
Tabela 18. Matryca logiczna 
Cel ogólny: WZMOCNIENIE ATRAKCYJNEJ TURYSTYCZNIE 
MARKI OBSZARU DO STWORZENIA KONKURENCYJNEJ 
GOSPODARKI TWORZĄCEJ MIEJSCA PRACY 
Cele szczegółowe: GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW RYBACKICH 
Planowane przedsięwzięcia:  

1. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej 
oraz tworzenie miejsc pracy; 

2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w 
oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne 
łączące lokalne produkty i usługi rybackie 

Produkty: 
1. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych; 
2. Liczba wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w 

firmach; 
3. Liczba wspartych działalności agroturystycznych i 

turystycznych; 
4. Liczba pakietów /zintegrowanych ofert rybackich 

wdrożona na obszarze LGD; 
5. Liczba centrów przetwórstwa lokalnego; 
6. Liczba sieci w zakresie rynków lokalnych, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 
Rezultaty: 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy ogółem; 
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy ogółem; 
3. Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury 

służącej przetwarzaniu produktów 
 

Tabela 18. Matryca logiczna 
Cel ogólny: WZMOCNIENIE ATRAKCYJNEJ TURYSTYCZNIE 
MARKI OBSZARU DO STWORZENIA KONKURENCYJNEJ 
GOSPODARKI TWORZĄCEJ MIEJSCA PRACY 
Cele szczegółowe: GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW RYBACKICH 
Planowane przedsięwzięcia:  

1. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej 
oraz tworzenie miejsc pracy; 

2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w 
oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne 
łączące lokalne produkty i usługi rybackie 

Produkty: 
1. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych; 
2. Liczba wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w 

firmach; 
3. Liczba wspartych działalności agroturystycznych i 

turystycznych; 
4. Liczba pakietów /zintegrowanych ofert rybackich i 

turystycznych wdrożona na obszarze LGD; 
5. Liczba centrów przetwórstwa lokalnego; 
6. Liczba sieci w zakresie rynków lokalnych, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 
Rezultaty: 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy ogółem; 
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy ogółem; 
3. Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury 

turystycznej i służącej przetwarzaniu produktów 

Cel dokonania zmian zapisu/ów, przewidywane efekty tych zmian 

 
Zidentyfikowane problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne w LSR dla ww. celu szczegółowego wskazują m.in. na 
Inteligentne wykorzystania wszystkich możliwości harmonijnego godzenia wymagań związanych z ochroną środowiska 
i jego zasobów z potrzebą tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy, a także podejmowanie działań  
związanych z propagowaniem i krzewieniem wiedzy proekologicznej.  
Z kolei określone w LSR czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników takie jak: 
eutrofizacja akwenów śródlądowych i morskich oraz antropopresja grożąca degradacją zasobów przyrodniczych czy  
zwiększające się ryzyko katastrof i awarii związanych z rosnącym ruchem morskim powinny być niwelowane przez 



realizację konkretnych przedsięwzięć w infrastrukturę rybacką i turystyczną. 
Efektem wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Łeby będzie realizacja celów strategii, 
które będą miały wymierny wpływ na osiągnięcie wskaźników w niej określonych, a także wzmocni się potencjał 
rybackiego charakteru obszaru. Ponadto, w LSR zostaną ujednolicone zapisy, z których wynika potrzeba realizacji 
konkretnych przedsięwzięć do realizacji określonych celów, ponieważ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNEJ TURYSTYCZNIE 
MARKI OBSZARU DO STWORZENIA KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI TWORZĄCEJ MIEJSCA PRACY powinno odbywać 
się poprzez realizację działań o turystycznym charakterze. 
 

Uwagi 

 
Prawdopodobnie konieczne będzie ujednolicenie zapisów kryteriów lokalnych zgodnie z zasadami Procedur ustalania 
lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru oraz Tabeli 19 Zgodność przedsięwzięć z celami Programów Operacyjnych oraz 
RLKS Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Imię i nazwisko autora Gmina Miejska Łeba 

Adres/telefon/e-mail 
ul. Kościuszki 90 84-360 Łeba 

(59) 866 15 10 
sekretariat@leba.eu  

Czy jest Pan/i członkiem LGD? 
 TAK 
 NIE 

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

 TAK 
 NIE 

 
 
 

Łeba, dnia 07.09.2017 r.                                    Burmistrz Andrzej Strzechmiński 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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