
 

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

 

Podsumowanie Prezydencji Stowarzyszenia „Sieja” – konferencja. 

 

W dniach 5 - 6 marca 2015 r. w Barlinku odbyła się konferencja podsumowująca Prezydencję 
Stowarzyszenia „Sieja”, sprawowaną w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich od           
01 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r.. Uczestników gościł Hotel Barlinek położony tuż przy 
promenadzie nad Jeziorem Barlineckim. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich siedmiu Lokalnych Grup Rybackich                                 
z województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele              
z Marszałkiem Województwa Jarosławem Rzepą,  zastępcą Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa 
Krzysztofem Berestem i kierownikiem Biura ds. wdrażania Osi 4 PO Ryby Andrzejem Binką a także 
przedstawiciele gmin partnerskich Stowarzyszenia „Sieja. Zaproszenie przyjął Janusz Bartczak – Prezes 
Zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, beneficjenci i przedsiębiorcy z obszaru 
Stowarzyszenia. Marszałek Jarosław Rzepa  podkreślił istotę struktur przyszłych lokalnych grup, istotne 
jest by wsparciem pomocowym objąć cały obszar województwa i jak największa ilość środków 
finansowych w ramach funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rybactwo i Morze trafiła do 
beneficjentów naszego województwa. 

Zgodnie z programem konferencji w pierwszym dniu swoje wystąpienia mieli przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego a dotyczyły one stanu wdrażania PO RYBY 2007 - 2013 w województwie 
zachodniopomorskim oraz stanu zaawansowania prac w zakresie programowania 2014 – 2020.                   
W imieniu Prezydencji Krajowej Sieci LGR Pani Ewa Walkowska przedstawiła wyniki pracy grupy 
roboczej  w MRiRW pracującej nad propozycjami rozdziału środków w ramach Priorytetu 4 dla RLKS 
oraz aktualnej wiedzy dotyczącej przyszłego finansowania. Apel Lokalnych Grup Działania do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyspieszenie i konkretyzacje prac w ramach PROW przedstawił Pan 
Janusz Bartczak – Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD.  

Po przerwie swój wykład zaprezentował historyk, archeolog podwodny i muzealnik Pan 
Aleksander Ostasz, który opowiadał o podwodnych skarbach i najnowszych odkryciach archeologii 
podwodnej na Pomorzu Zachodnim. W ramach dobrych praktyk kierownik biura LGR „Zalew 
Szczeciński” Andrzej Szczodry omówił projekty współpracy. W swoim wystąpieniu na podstawie 
zrealizowanych projektów odpowiadał na pytanie - jak zrealizować dobry projekt współpracy?  
Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja na wstępie której nastąpiło przekazanie 
symbolizującej Prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci LGR kamiennej  ryby z rąk Pani Elżbiety Rink 
– Prezesa  Stowarzyszenia ”Sieja” na ręce Pana Arkadiusza Klimowicza – Prezesa Darłowskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej. Uroczystość uświetniły pokazy z prezentacją zwyczajów Piratów i ich zachowań  
przeprowadzone przez grupę Trzygłów Pokazy - Historyczne Igor D. Górewicz. 

W drugim dniu konferencji odbyła się prezentacja Burmistrza Gminy Barlinek Dariusza 
Zielińskiego nt. „Co nam dał PO RYBY 2007 - 2013 -  projekty  zrealizowane przez gminę Barlinek” oraz 
o swoich dwóch projektach opowiedział Beneficjent  Bartosz Bogusław - gospodarz miejsca - właściciel 
Hotelu Barlinek sp. z o.o.. Następnie odbył się spacer  promenadą nad Jeziorem Barlineckim i po 
malowniczych uliczkach miasta, gdzie włodarz miasta zaprezentował zrealizowane inwestycje.  Po 
spacerze założenia  diagnozy terytorialnej RLGD w nowym okresie finansowania dokonała Pani Elżbieta 



Rink Prezes Stowarzyszenia „Sieja” przy współudziale nowego Prezydenta ZSLGR Pana Arkadiusza 
Klimowicza i Krzysztofa Szpakiewicz Prezesa Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Swoje założenia na 
nowy okres programowania zaprezentowali przedstawiciele wszystkich LGR województwa. Tradycyjnie 
konferencja zakończyła się podsumowaniem spotkania, pozytywnie należy ocenić dotychczasowy okres 
wdrażania, ale obawy dotyczą nowego okresu ze względu na brak między innymi wiążących informacji  
dotyczących sposobu liczenia wskaźnika rybackości. Niepokój budzi brak konkretnych informacji z 
Ministerstwa i obawa w zakresie opóźnień wdrożenia przepisów  krajowych.  

Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej życzymy sukcesów podczas sprawowania prezydencji                      
w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich.  

 


