Zachodniopomorska Sieć Lokalnych Grup Rybackich
Załącznik nr 1
do uchwały nr - VI/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 listu intencyjnego z dnia 12 marca 2012 r.
odnośnie utworzenia Konwentu Krajowego Lokalnych Grup Rybackich
Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich po zapoznaniu się
z treścią listu intencyjnego z dnia 12 marca 2012 r. opracowanego i podpisanego podczas
konferencji pn. „Ponadregionalna współpraca lokalnych grup rybackich” (w m. Strzelinko)
oraz po zapoznaniu się z opinią Sekretariatu Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych
Grup Rybackich postanawia:
1. Pozytywnie zaopiniować deklarację przedstawicieli lokalnych grup rybackich z terenu
województwa
zachodniopomorskiego,
pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego wyrażoną w liście intencyjnym z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie podjęcia
wszelkich niezbędnych działań na rzecz utworzenia wspólnej reprezentacji obszarów
zależnych od rybactwa w formie sieci pod nazwą Konwent Krajowy Lokalnych Grup
Rybackich, zwanym dalej Konwentem;
2. Wyrazić swoje wsparcie i daleko idącą pomoc na rzecz procesu budowy wspólnej
reprezentacji sieci w formie Konwentu z uwagi na to iż:
a) lokalne grupy rybackie, sygnatariusze tego listu intencyjnego, z województw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
to 20 LGR na 48 ogółem Lokalnych Grup Rybackich działających w Polsce, w tym:
* grupy „morskie” – 8 Lokalnych Grup Rybackich
* grupy „śródlądowe” – 12 Lokalnych Grup Rybackich
b) budżet lokalnych grup rybackich, sygnatariuszy listu to kwota 679.847.432,33 PLN,
co stanowi 54,08% ogółu budżetu wszystkich 48 LGR-ów w skali kraju
(1.257.020.249,11 PLN),
c) ludność objęta działaniem lokalnych grup rybackich, sygnatariuszy listu to 1.505.076
mieszkańców, co stanowi 42,14% ogółu ludności wszystkich 48 LGR w skali kraju
(3.571.924 osób),
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e) średni „współczynnik rybackości” z obszaru 20 LGR, sygnatariuszy listu wynosi 2,30;
zaś średni „współczynnik rybackości” przypadający na pozostałe 28 LGR kształtuje
się na poziomie1,06; natomiast średni krajowy „współczynnik rybackości” to 1,58 ,
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d) obszar objęty działaniem tych grup to 35.469,15 km2 , co stanowi 50,29% ogółu
powierzchni wszystkich 48 LGR w skali kraju (70.528 km2 ), a łączna liczba Gmin
wchodzących w obszar działania poszczególnych LGR, sygnatariuszy listu wynosi
170,
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f) proces integracji pomiędzy poszczególnymi lokalnymi grupami rybackimi,
sygnatariuszami listu jest daleko zaawansowany, wzajemna współpraca przebiega
wzorowo, partnerskie stosunki wypracowane pomiędzy grupami zarówno „morskimi”,
jak i „śródlądowymi” są nienaganne, co daje szansę na stworzenie silnego podmiotu
(Konwentu), reprezentującego obszary zależne od rybactwa.
3. Przyjąć i zaakceptować stanowisko wyrażone w przedmiotowym liście intencyjnym
z dnia 12 marca 2012 r. w zakresie otwartości tej inicjatywy na inne lokalne grupy
rybackie działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uznać proces budowy Sieci w postaci wspólnej reprezentacji, wyrażony stanowiskiem
w liście intencyjnym z dnia 12 marca 2012r. w formie Konwentu za jedynie słuszną
i wiążącą inicjatywę w tym zakresie mającą szansę i rację dalszego powodzenia;
5. Upoważnić Prezydencję Zachodniopomorskiej Sieci LGR do podjęcia wszelkich działań
i czynności na rzecz budowy reprezentacji obszarów zależnych od rybactwa w formie
sieci pod nazwą Konwent Krajowy Lokalnych Grup Rybackich.

Szczecin, dnia 30 marca 2012r.
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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