Ogólnokrajowe Sympozjum LGR o nowej perspektywie finansowej pt.
INICJATWA LEADER SZANSĄ ROZWOJU.
W dniach 9 - 10 października 2014 r. w Trzebawiu k/Poznania odbyło się
Sympozjum poświęcone nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 i instrumentowi
RLKS, czyli rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez społeczność. Spotkanie zainicjował
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak reprezentowany na
sympozjum przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasza Bugajskiego
i Dyrektora Departamentu PROW UMWW Panią Emilię Dunal. Uczestnikami Sympozjum byli
przedstawiciele lokalnych grup rybackich z Polski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
reprezentowała Jolanta Perkowska Naczelnik Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa
oraz Anna Wasilewska, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
reprezentował Krzysztof Berest zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, sieć
Europejską FARNET reprezentowała Koordynator Farnet
Urszula Budzich-Tabor.
W Sympozjum uczestniczyli też przedstawiciele instytucji pozarządowych i rządowych oraz
uczelni. Stowarzyszenie „Sieja” reprezentowała kierownik biura Elżbieta Wojdowska
i specjalista ds. promocji i wdrażania Daniel Wieczorkiewicz.
W ramach 2-dniowego Sympozjum zaprezentowane zostały poniższe tematy:
 LGD a LGR – nowe spojrzenie na Lokalne Grupy,
 Zasady wyboru Lokalnych Grup oraz obliczanie współczynnika rybackości,
 Założenia wspólne dotyczące funduszy unijnych w perspektywie finansowej 20142020,
 CLLD w innych krajach europejskich a oczekiwania Komisji Europejskiej,
 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich
zasobów i potencjału, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.
 Katalog operacji możliwych do realizacji w ramach RLKS Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze (RiM),
 Więcej niż niezbędne minimum – przykłady dobrych praktyk,
 Doświadczenia we wdrażaniu Leadera z perspektywy Lokalnej Grupy Działania i
Lokalnej Grupy Rybackiej,
 Oś 4 PO RYBY oczami rybaków śródlądowych,
 Wnioski dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020 z perspektywy
samorządów województw.

W nowym okresie programowania alokacja na działania w ramach instrumentu RLKS
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze wynosi ponad 93 mln €, co stanowić około 15
% alokacji ogółem przyznanej Polsce na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczone
zostaną na:
 realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR) opracowanych przez RLGD, w tym koszty
administrowania i aktywizacji lokalnej społeczności (ok. 90 300 000 €)
 działania prowadzone w ramach współpracy (ok. 1 875 000 €),
 wsparcie przygotowawcze dla stowarzyszeń, które będą chciały wziąć udział
w konkursie na wybór LSR(ok. 1 500 000 €).

Sympozjum było dobrą okazja do przekazania przewodnictwa w Konwencie Polskich
Lokalnych Grup Rybackich, której symbolem jest statuetka Maszopera. Po 9-miesięcznym
przewodnictwie sieci krajowej przez przedstawiciela Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych
Grup Rybackich, czyli Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką, Prezes Krzysztof Szpakiewicz
przekazał przewodnictwo Prezesowi Lokalnej Grupy Rybackiej „Obra-Warta” Panu
Bernardowi Dorożała. Do 30 czerwca 2015 r. Konwentowi Polskich Lokalnych Grup
Rybackich będzie przewodzić Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska Sieć LGR, w imieniu której
przewodniczy LGR „Obra-Warta”.
Reasumując Sympozjum było okazją do przekazania istotnych bieżących informacji
o stanie zaawansowania prac nad nowym okresem finansowania i dyskusji nad istotnymi dla
przyszłości grup rybackich problemami i platformą wymiany doświadczeń oraz dobrych
praktyk pomiędzy stronami wdrażającymi i realizującymi Oś Priorytetową 4 Programu
Operacyjnego RYBY 2007-2013. Kolejne spotkanie na wniosek uczestników ma się odbyć w
pierwszym półroczu 2015 r., również na terenie Wielkopolski, zgodnie z deklaracją
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

