
Konferencja „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich”w Strzelinku. 
 
W dniach 12-13 marca 2012r. w Dolinie Charlotty w miejscowości Strzelinko, gmina Słupsk 
odbyła się konferencja lokalnych grup rybackich. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
dwudziestu lokalnych grup rybackich z terenu województwa podlaskiego, pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. 
 
Zaproszenie goście to m.in. Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Janusz Wrona Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w MRiRW, Marcin 
Frankowski Naczelnik Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy 
Pomocowych oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczących w procesie wdrażania Osi 4 PO 
Ryby 2007-2013. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w spotkaniu reprezentował 
Marek Kalkowski Z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w 
Szczecinie. Naszymi przedstawicielami na spotkaniu byli: Elżbieta Rink Prezes Zarządu, Elżbieta 
Wojdowska Kierownik Biura oraz Daniel Wieczorkiewicz, specjalista ds. wdrażania i promocji 
LSROR. 
 
Konferencja była poświęcona m.in. zagadnieniom związanym z budową procesu tzw. 
„sieciowania” lokalnych grup rybackich działających na terenie Polski, wymianie doświadczeń i 
dobrych praktyk pomiędzy Grupami LGR z zakresu wdrażania LSROR oraz roli i miejscu 
lokalnych grup rybackich w kolejnym okresie programowania obejmującym lata 2014-2020. 
 
Uczestnicy podczas spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch panelach dyskusyjnych. 
Pierwszy z nich zatytułowany „Współpraca ponadregionalna” przeznaczony dla przedstawicieli 
Zarządów poszczególnych Grup LGR zawierał m.in. takie tematy, jak: perspektywy zawiązania 
ogólnopolskiej Sieci LGR, inicjowanie powstania krajowej Sieci LGR (obszary „sieciowania”, 
sprawy prawne i finansowe), czy też sieciowanie w województwie zachodniopomorskim, jako 
przykład sieciowania wojewódzkiego. Drugi panel dyskusyjny „Wymiana doświadczeń oraz 
omówienie napotkanych problemów w zakresie wdrażania LSROR” przeznaczony był dla 
pracowników biur LGR i uwzględniał m.in. elementy kwalifikowalności kosztów w ramach 
programu operacyjnego RYBY 2007-2013, możliwe projekty współpracy, weryfikację procedur w 
zakresie oceny i wyboru operacji do dofinansowania czy proces ewaluacji wdrażania Osi 
Priorytetowej 4 programu operacyjnego RYBY 2007-2013, jak i zakres tej ewaluacji. 
 
W trakcie spotkania uczestnicy zwrócili uwagę na obecne warunki funkcjonowania lokalnych grup 
rybackich, omówili stan wdrażania programu operacyjnego RYBY 2007-2013 i zasadność 
racjonalnego wykorzystania środków unijnych, jak też podjęli próbę określenia idei 
zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w przyszłej perspektywie finansowej 
obejmującej okres 2014-2020. 
 
Zwieńczeniem obrad było wypracowanie wspólnego stanowiska i podpisanie listu intencyjnego w 
sprawie stworzenia Krajowej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Założono, że Sieć ta przyjmie 
formę Konwentu i będzie skierowana i adresowana oraz pozostanie otwartą na wszystkie inne 
pozostałe lokalne grupy rybackie z terenu Polski chcące w stosownym momencie przyłączyć się 
do wspólnego procesu w ramach krajowego „sieciowania” LGR. 
 
Próba wypracowania projektów wspólnych ustaleń i stanowisk oraz wypracowanie kolejnych 
działań na rzecz współpracy ponadregionalnej, jak też wymiana doświadczeń i poglądów 
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych lokalnych grup rybackich zakończyły spotkanie. 
Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem i przyniosła spodziewaną oczekiwaną wartość 
dodaną, niezbędną w procesie należytego wdrażania programu operacyjnego RYBY 2007-2013. 
 
Dziękujemy kolegom z Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich za zaproszenie. 


