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Olsztyn, dnia 02.04.2012 rok 

 

 

LIST INTENCYJNY 

 

W sprawie współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie 

osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa         

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” tj. Lokalnymi Grupami 

Rybackimi z obszaru Województwa Mazowieckiego, Podlaskiego i Warmińsko- 

Mazurskiego: 

• Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 

• Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Olsztyńskie” 

• Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

• Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

• Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 

• „Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Zegrzyński” 

 

którego celem jest utworzenie sieci PÓŁNOCNO - WSCHODNICH LOKALNYCH 

GRUP RYBACKICH 

PREAMBUŁA 

 

Wyżej wymienione podmioty deklarują współpracę w ramach nieformalnej sieci 

Północno - Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich. Przesłanką do powstania 

inicjatywy jest przekonanie o efektywności wspólnych działań na rzecz 

rozwiązywania problemów oraz jednolitego reprezentowania stanowiska            

w sprawie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa wobec innych instytucji        

i podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”.  

Spotkanie inicjujące powstania niniejszego porozumienia odbyło się 02 kwietnia 

2012 roku w Olsztynie. Wszystkie Północno - Wschodnie Lokalne Grupy 

Rybackie solidarnie zadeklarowały chęć współpracy w ramach sieci, nazwanej 

Międzyregionalny Konwent  Północno – Wschodnich Lokalnych Grup 

Rybackich.  
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Artykuł 1 

 

Celem współpracy Międzyregionalnego Konwentu  Północno – Wschodnich 

Lokalnych Grup Rybackich zdefiniowanego w Preambule będzie : 

1) wypracowanie wspólnych postulatów i opinii przedstawianych                  

do organów władzy samorządowej, państwowej oraz Komisji Europejskiej 

w sprawach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, 

2) wzajemna pomoc w organizowaniu prac związanych z wdrażaniem 

poszczególnych LSROR, 

3) wymiana dobrych praktyk i doświadczeń związanych z wdrażaniem 

poszczególnych LSROR, 

4) wzajemna promocja obszarów zależnych od rybactwa oraz działalności 

LGR, 

5) reprezentowanie Lokalnych Grup Rybackich działających w ramach 

Międzyregionalnego Konwentu Północno – Wschodnich Lokalnych Grup 

Rybackich na forach krajowych i międzynarodowych.   

6) prowadzenie konsultacji dotyczących bieżących spraw i problemów 

funkcjonowania  Konwentu, LGR i wdrażania LSROR. 

 

Artykuł 2 

 

1. Podstawowe założenia funkcjonowania MIĘDZYREGIONALNEGO KONWENTU 

PÓŁNOCNO - WSCODNICH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH: 

1) Konwent ma charakter nieformalny, 

2) Każda z LGR pokrywa koszty swojego udziału w pracach Konwentu, chyba 

że grupy ustalą stosowne zasady finansowania dla konkretnych 

podejmowanych wspólnie działań. 

2. Kierowanie pracami Konwentu odbywa się na zasadzie Kadencji w cyklach 

półrocznych rozpoczynających się od 1 stycznia i 1 lipca każdego roku, z tym, 

że pierwsza kadencja będzie trwać od dnia założenia Konwentu do końca 

2012 roku. Lokalne Grupy Rybackie będą przewodniczyć Konwentowi             

w kolejności ustalonej na pierwszym posiedzeniu Konwentu. 

3. Przewodniczącym Konwentu Północno - Wschodnich Lokalnych Grup 

Rybackich w każdej kadencji jest Prezes Zarządu Grupy, która obejmuje 

Prezydencję. 
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4. Decyzje, stanowiska i opinie są przyjmowane w Konwencie na zasadzie 

jednomyślności. 

5.  Konwent jest otwarty na inicjatywy oraz współpracę z innymi LGR-ami, jak      

i innymi  organizacjami mającymi podobne do celów działania LGR cele 

statutowe. 

6. Podsumowanie realizacji zadań w ramach działania Konwentu będzie 

dokonywane w ramach posiedzenia Konwentu organizowanego przez 

sprawującego prezydencję LGR-u w ostatnim miesiącu sprawowania 

prezydencji z udziałem Zarządów LGR, Dyrektorów Biur LGR                         

oraz Przewodniczących Komitetów LGR. 

7. W sytuacjach wynikających z bieżących potrzeb Prezydencja Konwentu 

dokonuje stosownych konsultacji i ustalania opinii i stanowisk w ramach 

tematycznych spotkań przedstawicieli wymienionych w ust. 6 organów LGR.  

 

Artykuł 3 

 

Niniejszy dokument wyraża wolę nawiązania stałej współpracy, nie stanowi 

podstawy do roszczeń  i  zobowiązań finansowych. 

 

Artykuł 4 

 

Dokument sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdego 

z partnerów po 1 egzemplarzu. 

 

 

1. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”  

 

2. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Olsztyńskie” 

 

3. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko Augustowskie” 

 

4. Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

5. Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 

 

6. Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Zegrzyński” 


