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

 

Stan na dzień 14 luty 2012r. 

Szczecinek, dnia 14 luty 2012r. 

Zachodniopomorska Sieć LGR 

Przykłady dobrych praktyk – współpraca partnerska i inicjatywy lokalne 

Opracowanie własne – Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek 

 

Cele Sieci: 

* Zachodniopomorska Sieć LGR – powstała poprzez podpisanie listu intencyjnego przez wszystkie siedem LGR    
z terenu województwa zachodniopomorskiego 

* Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce w dniu 28 listopada 2011r. w miejscowości Luboradza,                           
Gm. Barwice, Powiat Szczecinecki, teren objęty LSROR Grupy LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku 

* Zachodniopomorska Sieć LGR została powołana, jako nieformalne zrzeszenie Grup LGR z terenu 
województwa zachodniopomorskiego 

* Główne cele Sieci LGR: 

- Wspólne podnoszenie wiedzy i umiejętności 

-Wymiana doświadczeń 

-Lobbowanie ważnych rozwiązań dotyczących rozwoju obszarów rybackich, w tym zrównoważonego rozwoju 
Gmin objętych działaniem LSROR opracowanych dla poszczególnych Grup LGR 

-Promocja programu operacyjnego RYBY 2007-2013 

-Nawiązanie, rozwijanie i podtrzymywanie współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

Działalność Sieci LGR: 

* Przepływ informacji 

* Rozsyłanie bieżących informacji „aktualności” do wszystkich Grup LGR (w zakresie m.in. legislacji, projektów 
stanowisk, opinii, interpretacji, odnośnie wydarzeń, szkoleń, imprez promocyjnych, itp.) 

* Baza danych o Grupach LGR (aktualizacja, udostępnianie) 

* Promocja i bieżące informacje na stronach internetowych poszczególnych Grup LGR z obszaru województwa 
Zachodniopomorskiego w specjalnej zakładce: „Zachodniopomorska Sieć LGR” 

* Stały kontakt pomiędzy poszczególnymi Grupami LGR 
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Stanowiska, wystąpienia,  

* Wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec ustaw, rozporządzeń, interpretacji MRiRW i innych instytucji 
krajowych 

* Wystąpienia Sieci LGR do Urzędu Marszałkowskiego (m.in. na propozycje szkoleń, konferencji, itp.) i innych 
instytucji regionalnych 

* Wypracowywanie rozwiązań formalnych, organizacyjnych dla Grup LGR i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 

* Apele, poparcia i promocja 

* Uczestnictwo w kierunkowych Grupach Tematycznych ds. wdrażania programu operacyjnego                                            
RYBY 2007-2013 (Zespół Monitorujący) – przygotowywanie projektów stanowisk 

Szkolenia, konferencje, wydarzenia, publikacje: 

* Spotkania wymiany doświadczeń w ramach programu operacyjnego RYBY 2007-2013 

* Szkolenia tematyczne, konferencje 

* Szkolenia: cykl szkoleniowy dla pracowników Biur LGR, pod potrzeby bieżącego i prawidłowego 
funkcjonowania LGR, szkolenia w zakresie LSROR, księgowo-formalne, PO-RYBY 2007-2013, Funkcjonowania 
LGR 

* Wyjazdy studyjne krajowe, i do państwa UE 

* Wzajemne wyjazdy LGR w regionie, uczestnictwo w imprezach 

* Uczestnictwo w Targach Poznańskich, Targach Rolnych w Barzkowicach, Grune Woche w Berlinie, Targach                     
w Kielcach i innych … 

* Publikacje: ulotki, mapa Grup LGR województwa zachodniopomorskiego, itp. 

Nasze wyzwania, jako Sieci LGR: 

* Działanie wspólne tzw. Grupy Roboczej złożonej z przedstawicieli Sieci LGR i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 

* Poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia 

* Wspólne poszukiwanie rozwiązań proceduralnych 

* Wspólne organizowanie spotkań, konferencji tematycznych 
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Zasady Funkcjonowania Sieci LGR: 

* Sieć LGR jest dobrowolną platformą wymiany informacji, dobrych praktyk i wzajemnego wsparcia 

* Członkowie Sieci LGR dzielą się wiedzą, doświadczeniem, informacjami 

* Każdy z Członków Sieci LGR może podjąć inicjatywę na rzecz całej Sieci LGR 

* Sieć LGR działa na podstawie Regulaminu 

* Za obieg informacji, wypracowywanie stanowisk, przekazywanie materiałów odpowiada Grupa LGR aktualnie 
przewodząca Sieci LGR 

* Finansowanie Sieci LGR: brak 

Przykłady Aktywności LGR: - produkty lokalne i tradycyjne 

* Produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych: ……………………. 

* Wyłonienie najlepszych produktów i usług, nadanie marki: …………………………… 

Przykłady Aktywności LGR: - ważne szlaki regionalne będące osią inicjatyw oddolnych, lokalnych 

* Szlaki kajakowe: ………………….. 

* Szlaki rowerowe: …………………(oznakowanie, mapy, mała infrastruktura) 

Przykłady Aktywności LGR: - przedsięwzięcia specjalne i specyficzne 

* Festiwale: ……………….. 

* Święta: (np. Święto Śledzia w Niechorzu) …………………….. 

* Turnieje:……………………….. 

* Imprezy: ………………………. 

* Programy edukacyjne: ……………………….. 

* Skanseny, muzea(ekomuzea): ……………………….. 

Przykłady Aktywności LGR: - działania lokalne wspierane przez inne ośrodki i finansowane z innych źródeł 

* Zrzeszenia: ……………………. 

* Inne programy pomocowe: ……………………. 
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Mapa Lokalnych Grup LGR z terenu województwa zachodniopomorskiego: 

* Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje siedem Lokalnych Grup Rybackich: 

1) LGR „Zalew Szczeciński”; 

2) LGR „Partnerstwo Jezior” 

3) Stowarzyszenie „SIEJA” - LGR 

4) Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka (KLGR) 

5) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka (MLGR) 

6) Darłowska Lokalna Grupa Rybacka (DLGR) 

7) LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku 
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Grupy LGR z terenu województwa zachodniopomorskiego: 

a) łącznie obejmują obszar:  11 021,27 km2 , co stanowi 48,14% ogółu powierzchni województwa 
zachodniopomorskiego (22 892,48 km2) 

b) skupiają na swym terenie łącznie: 494 136  mieszkańców 

c) dysponują łącznym budżetem w kwocie: 196 411 933,67 PLN 

d) obejmują łącznie 51 Gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa 
zachodniopomorskiego 

 

Kontakt: strony internetowe: Lokalne Grupy Rybackie na terenie województwa zachodniopomorskiego: 

1) dlgr@darłowo.pl  

2) biuro@mlgr.pl  

3) klgr@interia.pl  

4) biuro@lgr-zalew.pl  

5) lgr-sieja@wp.pl  

6) lgr@choszczno.pl  

7) www.lgr.szczecinek.pl 

  

 

Dziękuję 

Dariusz Siubdzia                                                                                                                                                                 
Dyrektor Biura LGR                                                                                                                                                                                      

„Partnerstwo Drawy” w Szczecinku 

 

 


