Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Konferencja podsumowująca Prezydencję Darłowskiej LGR w Sieci
Zachodniopomorskich Lokalnych Grup Rybackich.

To już ostatnia Prezydencja i ostatnie podsumowanie w ramach obecnego okresu finansowania
PO RYBY 2007- 2013. W dniach 21 - 22 maja 2015 r. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka konferencją
podsumowującą zakończyła cykl Prezydencji w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich.
Był to dobry czas na podsumowanie czteroletniej działalności Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych
Grup Rybackich, którego dokonał Dariusz Dziuba – Dyrektor Biura LGR „Partnerstwo Drawy”. Ryszard
Stachowiak Wójt Gminy Sławno zaprezentował temat dotyczący budowy międzynarodowego szlaku
rowerowego R-10 oraz regionalnego szlaku rowerowego. Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podsumował stan wdrażania osi 4 PO RYBY. Województwo
zachodniopomorskie podpisało w ramach osi 4 wykorzystało 95 % środków, podpisując 1021 umów na
realizację różnorodnych operacji wpływających na jakość życia i wygląd tego obszaru. Jak wskazują
wnioski zakłada się powstanie 1200 nowych miejsc pracy.
W dalszej części konferencji o ochronie brzegów morskich realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku
mówił Tomasz Bobina Dyrektor Urzędu a kierunki działania Środkowopomorskiej LGD w nowej
perspektywie finansowej przedstawił Piotr Górniak – Wiceprezes Środkowopomorskiej LGD. Wszyscy
przedstawiciele lgr czekali z niecierpliwością na informację o postępach we wdrażaniu PO „Rybactwo i
Morze 2014 - 2020”, które zaprezentował, przedstawiając ogólne założenia Marcin Frankowski
zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niestety
Ministerstwo potrzebuje jeszcze czasu, trwają prace
nad dokumentami dotyczącymi okresu
przygotowawczego i rozporządzeniami.
Gościem konferencji był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, który z
okazji siedemdziesięciolecia polskiego Darłowa i 703 rocznicy urodzin miasta uczestniczył w
uroczystej sesji Rady Miejskiej, jako Honorowy Obywatel miasta Darłowa. Po wystąpieniu Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisława Gawłowskiego nastąpiło podpisanie listu
intencyjnego wszystkich stron uczestniczących w budowie międzynarodowego szlaku rowerowego R10 oraz regionalnego szlaku rowerowego.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad uczestnicy zwiedzali port w Darłowie i inwestycje powstałe w
bieżącym okresie programowania.
Kolejny dzień konferencji to prezentacja najciekawszych projektów realizowanych w DLGR oraz temat
„Fundusze UE szansą dla rozwoju turystyki w Polsce” zaprezentowany przez Jarosława Lichacy
Prezesa Zarządu Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Po podsumowaniu konferencji przez Prezesa Arkadiusza Klimowicza i obiedzie uczestnicy wyjechali z
gościnnego Darłowa. Stowarzyszenie „Sieja” reprezentowały cztery osoby.
Liczymy na kolejny okres programowania i możliwość współpracy w ramach Zachodniopomorskiej
Sieci.

