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Załącznik nr 1 
do uchwały nr - VIII/3/2012 

Zarządu Sieci LGR 
 z dnia 30.03.2012r. 

 
Stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci  

Lokalnych Grup Rybackich  
 z dnia 30 marca 2012 r. 

 w sprawie środków finansowych pozostałych w wyniku  
przeprowadzonych przez LGR konkursów na nabór  

Wniosków o Dofinansowanie , tzw. ”resztówek” 

Lokalna Grupa Rybacka na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich (LSROR) posiada budżet, który jest mnożnikiem liczby mieszkańców 
zamieszkujących obszar objęty działaniem LGR przez kwotę przypadającą na jednego 
mieszkańca obszaru w uzależnieniu od oszacowanego tzw. „współczynnika rybackości”.  

Środki finansowe określone w budżetach poszczególnych grup rybackich poprzez ich 
racjonalne wykorzystanie w wyniku realizacji operacji i projektów inwestycyjnych wpływają 
niewątpliwie na zrównoważony rozwój danego obszaru czyniąc go bardziej atrakcyjnym                     
z punktu widzenia walorów turystycznych, a z drugiej strony podnoszą zdolność gospodarczą 
danego terenu poprzez rozwój usług świadczonych na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa.  

Znaczenie i wpływ środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego RYBY                         
2007-2013 dla rozwoju obszarów uzależnionych od rybactwa, w tym dla rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego jest istotne i nie do zakwestionowania. Prawidłowe 
wdrażanie Osi Priorytetowej 4 w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013                            
i racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi pochodzącymi z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego wpływa pozytywnie na odbiór społeczny i powodzenie realizacji całości 
programu w ostateczności. Wzajemna współpraca, zaangażowanie  i zrozumienie pomiędzy 
zainteresowanymi stronami podczas przebiegu wdrażania projektu wpływa na efekt końcowy 
programu i na jego ostateczny sukces.  

Wychodząc naprzeciw napotkanym i przyszłym trudnościom, a także w trosce                         
o proces skutecznego wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Zarząd 
Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich wnioskuje, aby środki finansowe 
pozostałe w wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych konkursów naborów Wniosków            
o Dofinansowanie, czyli z tzw. „resztówki”, będące wynikiem sumy: 

a) środków zaplanowanych w okresach dwuletnich przeznaczonych na poszczególne 
nabory Wniosków o Dofinansowanie, a nie wykorzystanych i nie rozdysponowanych                        
w trakcie konkursów; 

b) środków zwolnionych w wyniku naboru wniosków powstałych po zatwierdzeniu list 
rankingowych w poszczególnych obszarach wsparcia, które nie pokrywają się                     
w pełni z kwotami alokacji ogłoszonymi na dany nabór wniosków; 

c) środków zwolnionych podczas realizacji operacji powstałych w wyniku oszczędności, 
np. wskutek ogłoszonych i przeprowadzonych przetargów (z doświadczenia wiemy, że 
mogą to być oszczędności rzędu 30 %); 

d) środków zwolnionych z powodu rezygnacji czy wycofania się Wnioskodawcy                      
z realizacji operacji, która znalazła się już na liście rankingowej; 
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e) środków zwolnionych w wyniku weryfikacji złożonych wniosków przez Jednostkę 

Pośredniczącą, kwestionującą kwalifikowalność niektórych pozycji kosztów 
zestawienia rzeczowo-finansowego; 

f) środków zwolnionych wskutek rezygnacji przez Beneficjenta na etapie realizacji 
operacji z niektórych pozycji i elementów projektu; 

g) środków zwolnionych w wyniku wypowiedzenia Umowy z Beneficjentem przez 
Jednostkę Pośredniczącą z powodu niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym 
terminie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 4 rozporządzenia, wystąpienia innych okoliczności 
skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy oraz z powodu 
nieustanowienia zabezpieczenia w trakcie trwania programu, do grudnia 2013r.; 

wróciły niezwłocznie do puli budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
celem ogłoszenia i przeprowadzenia dodatkowych konkursów i naborów Wniosków                
o Dofinansowanie. 

   Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich pragnie zauważyć, iż 
Lokalne Grupy Rybackie wyłonione do realizacji LSROR oddolnie - poprzez ciało decyzyjne, 
jakim są Komitety, decydują o stanie realizacji, wdrażania i wykorzystania celowego środków 
finansowych w ramach programu.  

Program operacyjny pobudzając inicjatywy oddolne wyposażył Lokalne Grupy 
Rybackie w instrumenty pozwalające na właściwe jego wdrożenie. Warunkiem prawidłowego 
i racjonalnego wykorzystania środków unijnych w ramach projektu jest stały monitoring na 
każdym z etapów wdrażania i realizacji programu z uwzględnieniem szans i zagrożeń dla jego 
ostatecznego i finalnego sukcesu. Stąd stanowisko Zarządu Sieci LGR w przedmiotowej 
sprawie jest uzasadnione i powinno  uzyskać akceptację Instytucji Zarządzającej.    

 

Szczecin, dnia 30 marca 2012r.                  

                                                      Ryszard Jasionas 

Prezydent Zachodniopomorskiej Sieci LGR 

 

Do wiadomości:                                                                                                                                                          
- Lokalne Grupy Rybackie - wszystkie,                                                                                                                         
- Urzędy Marszałkowskie - wszystkie,                                                                                                
- Komitet Monitorujący Program Operacyjny RYBY 2007-2013,                                                                             
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa,                                                 
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,                                                                                                      
- Kancelaria Prezydenta RP. 

 

 


