
 
 

 

 

           
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 
 
 

Wyjazd studyjny na Litwę.   
 

W dniach 23 - 27 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie „SIEJA”, w reprezentacji 4 osób, wzięło udział  

w wyjeździe studyjnym na Litwę. Był to wspólny wyjazd z przedstawicielami czterech lokalnych 

grup działania województwa zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie „Sieja” otrzymało 

zaproszenie od jednej z litewskich grup rybackich, których w tym kraju jest dziesięć w tym cztery 

nadmorskie.   
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami z obecnego okresu finansowania 

oraz opracowanie założeń wspólnych projektów współpracy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie 

w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Sieja” nawiązało kontakt ze 

śródlądową grupą rybacką Zarasu ir VisaginoZRVVG z regionu Utena County, która jest 

jednocześnie grupą działania. Jest to grupa  o podobnych uwarunkowaniach jak Stowarzyszenie 

„Sieja”, posiadająca duży potencjał dla rozwoju ekoturystyki oraz rybołówstwa rekreacyjnego. 

 W ramach wyjazdu wszyscy uczestnicy wzięli udział w konferencji pn. „Leader - wspólne 

międzynarodowe projekty współpracy 2014 - 2020”, która odbyła  się w dniach 24 - 26 kwietnia w 

Kownie. W konferencji oprócz przedstawicieli lokalnych grup z Polski  wzięli udział przedstawiciele 

LGD Litwy i Czech. Po części ogólnej prezentacji i podzieleniu się doświadczeniami we wdrażaniu 

programów w trzech podgrupach odbywała się twórcza praca dotycząca projektów współpracy, 

której wyniki zaprezentowano w kolejnym dniu konferencji. Jednym z punktów programu było 

również zwiedzanie inwestycji sfinansowanych w ramach EFR na Litwie w latach 2007 - 2013. 

Pobyt był bardzo pouczający, wypracowano kilka ciekawych pomysłów na projekty współpracy 

grup działania w kolejnym okresie finansowania, które co do szczegółów są dopracowywane przez 

grupy, które będą liderami w ich wdrażaniu.  

Bezpośredni przekaz informacji, dyskusja oraz możliwość zwiedzenia projektów dał obraz 

wdrażania tych samych programów w trzech krajach. Pomimo często różnych uwarunkowań 

wdrażania programów na Litwie w Czechach i w Polsce uczestnicy grup roboczych kształtowali 

umiejętności wypracowywania wspólnych celów, które będą realizowane przez  wspólne projekty. 

 

 


