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Przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego
tworzący wspólnie Zachodniopomorską Sieć LGR wnioskują, za pośrednictwem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Rządu Polskiego o zachowanie i utrzymanie statusu, jak i struktur
lokalnych grup rybackich w procesie wdrażania i realizacji polityki rozwoju lokalnego w ramach nowej
edycji funduszy unijnych na lata 2014-2020. Uważamy, że polityka wspólnego programowania
strategicznego na lata 2014-2020 nakreślona przez dokument zwany Wspólne Ramy Strategiczne jest
możliwa do zaakceptowania przy założeniu, że wśród podmiotów wdrażających zintegrowaną
strategię zrównoważonego rozwoju obszaru będą lokalne grupy rybackie.
Jako Zachodniopomorska Sieć LGR będziemy wspierać działania na rzecz wzmocnienia:
- podejścia terytorialnego do rozwoju, w tym wzmacniania rozwoju lokalnego, traktowanego jako
jeden z priorytetów polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybackiej,
- poprawy spójności i komplementarności funduszy : EFRR, EFS, FS, EFR i EFMR oraz harmonizacji
i koordynacji zasad ich wdrażania,
- maksymalnego uproszczenia systemu zarządzania, implementacji, monitorowania kontroli
instrumentów wspierających rozwój terytorialny, zarówno na etapie konstruowania Programów
wspierających rozwój terytorialny, jak i na etapie wspierania projektów finansowanych z różnych
funduszy UE, przy jednoczesnym uproszczonym systemie ich rozliczania.
Sądzimy, iż godnym poparcia jest troska Rządu Polskiego o zrównoważony rozwój obszarów.
Niemniej jednak realizacja wspólnej polityki i programowania strategicznego winna odbywać się
z wykorzystaniem wielu oddolnych inicjatyw pojawiających się w lokalnych społecznościach.
Podejście oddolne dla realizacji lokalnych strategii definiujących zrównoważony rozwój danego
obszaru gwarantuje bezpieczeństwo wykorzystania środków finansowych a także stwarza możliwości
i szanse ich redystrybucji na cele istotne z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności. Zarząd
Zachodniopomorskiej Sieci LGR pragnie zauważyć i podkreślić, iż wzmocnienie podejścia
terytorialnego do rozwoju wpłynie na lepsze dostosowanie różnego rodzaju inwestycji do potrzeb
poszczególnych obszarów, przyczyni się do likwidacji barier w ich dalszym rozwoju. Tak zdefiniowane
mechanizmy wdrażania polityki spójności zostaną osiągnięte jedynie dzięki istnieniu zarówno
lokalnych grup rybackich oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za proces wdrażania i realizacji
odpowiednich strategii w ramach programów strukturalnych.
Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci LGR postuluje, aby Rząd Polski wykorzystał przysługujący
każdemu z Państw Członkowskich Unii Europejskiej własny klucz i podjął decyzję w przedmiotowej
kwestii zachowania w procesie budżetowania 2014-2020 tych lokalnych grup rybackich, które
zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi staną się gwarantem skutecznego i prawidłowego
wykorzystania przyszłych funduszy unijnych w ramach realizacji i wdrażania strategii rozwoju danego
obszar. Uważamy, że proces oceny zdolności danego LGR do realizacji powyższych zadań powinien
opierać się na doświadczeniu danej LGR oraz zaufaniu lokalnych społeczeństw zdobytym podczas
wdrażania LSROR. Wdrażanie na danym obszarze strategii multifunduszowej możliwe jest pod
warunkiem opracowania wspólnej strategii rozwoju danego obszaru z wykorzystaniem strategii
ukierunkowanych na rozwój akwakultury i rybołówstwa.
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Stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci
Lokalnych Grup Rybackich w sprawie przyszłości funkcjonowania i budżetowania programu
operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich” na lata 2014–2020
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Ponadto wnioskujemy do Rządu Polskiego aby dzień określony mianem „date-line”, czyli
dzień 31 grudnia 2015 roku nie był wymagalnym w zakresie systemu opracowania i tworzenia
nowych lokalnych grup. Wnosimy zatem, aby wykorzystać doświadczenie i dobre praktyki obecnie
funkcjonujących lokalnych grup rybackich, jako podstawę stworzenia przyszłej lokalnej grupy.
Stwierdzamy iż zasadnym byłoby odstąpienie na tych obszarach, na których jest to możliwe, od
procesu budowy nowych lokalnych grup, wykorzystując już istniejące lokalne grupy rybackie.
Apelujemy, jako Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci LGR do Rządu Polskiego o wzięcie pod uwagę
i rozważenie możliwości skorzystania z opcji, jaka przysługuje Państwu Członkowskiemu, aby
w umowie partnerskiej pomiędzy RP a UE zapisać gwarancję swobody wyboru procedury
odpowiadającej specyfice naszego państwa w zakresie wyboru i funkcjonowania odpowiednich
lokalnych grup multi- lub mono- funduszowych. Wnioskujemy o wybór opcji z zachowaniem istnienia
lokalnych grup rybackich. W celu ustalenia realnego terminu, niezbędne jest szybkie określenie przez
Unię Europejską:
a/ zasad tworzenia struktur odpowiedzialnych na danym terenie za realizację strategii,
b/ ogólnych schematów aplikowania i procedowania wniosków o dofinansowanie zarówno przez
podmioty, które w nowym systemie będą realizowały lokalne strategie rozwoju (beneficjenci
pośredni); jak i podmioty, które można nazwać beneficjentami bezpośrednimi (gminy (powiaty)
i jednostki im podporządkowane, przedsiębiorcy czy organizacje społeczne),
c/ miejsca w nowym systemie dla Lokalnych Grup Rybackich realizujących LSROR w ramach
programu operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich”.
Ufamy i mamy nadzieję, że w dalszych pracach nad rozporządzeniem dla funduszy w ramach
Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020, Rząd Polski będzie dążył do uwzględnienia specyficznej
sytuacji obszarów autentycznie zależnych od rybołówstwa, charakteryzujących się wysokim
współczynnikiem rybackości lub dużym udziałem akwenów w ogólnej powierzchni obszaru. Dotyczy
to przede wszystkim pasa nadmorskiego oraz obszarów tzw.: „śródlądzia”. To te tereny cechuje
długoletnia gospodarka w zakresie rybactwa morskiego oraz szeroko rozwinięta działalność
w zakresie chowu i hodowli ryb. Zintegrowany i zrównoważony rozwój obszaru Województwa
Zachodniopomorskiego w dużej mierze opierał się i wciąż będzie się opierał na działalności rybackiej,
poszerzonej o turystykę wędkarską. Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci LGR uważa, że zakładając
przyjęcie zintegrowanego planu działania dla danego obszaru w oparciu o jedną wspólną strategię
należy dopuścić możliwość jej realizacji przez lokalne grupy rybackie powołane do życia w celu
realizacji i wdrażania Programu Operacyjnego RYBY.
Wdrażanie Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY rozpoczęło się ze znacznym
opóźnieniem. Mimo to Lokalne Grupy Rybackie szybko i skutecznie przystąpiły do realizacji swoich
LSROR. Stały się aktywnym, rozpoznawalnym i pozytywnie kojarzonym elementem życia lokalnych
społeczności. Nie można dopuścić do tego aby ten kapitał, z chwilą zakończenia realizacji programu
operacyjnego RYBY 2007-2013 został utracony i zaprzepaszczony.
Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci LGR uważa, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
winno opracować niezwłocznie stanowisko w sprawie wsparcia rozwoju obszarów zależnych od
rybołówstwa w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa. Wyrażamy nadzieję, że
takie stanowisko, uwzględniające postulaty wynikające z naszego pisma będzie satysfakcjonujące dla
społeczności zamieszkujących te obszary.

………….………………………………………
Ryszard Jasionas
Prezydent Zachodniopomorskiej
Sieci LGR
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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.
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