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Szczecinek, dnia 21 maja 2012 r. 

 
 
Lokalne Grupy Rybackie 

 
 
Dotyczy: stanowiska Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich                    

z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyszłości funkcjonowania i budżetowania programu 
operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich” na lata 2014–2020. 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku, 

sprawujące obecnie prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci LGR, działając  w imieniu 
przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, 
niniejszym przesyła do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko Zarządu 
Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich z dnia 11 maja 2012r. w sprawie 
przyszłości funkcjonowania i budżetowania programu operacyjnego RYBY „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2014–2020. Treść 
stanowiska w załączeniu do pisma. 
  

Poprzez wdrażanie Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych                                
od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” Lokalne Grupy Rybackie dzięki 
realizacji założeń Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) szybko                     
i skutecznie stały się aktywnym, rozpoznawalnym i pozytywnie kojarzonym elementem życia 
lokalnych społeczności.  Nie można zatem dopuścić do tego aby ten kapitał, tak z trudem 
zbudowany potencjał ludzki z chwilą zakończenia realizacji programu operacyjnego RYBY 
2007-2013 został utracony i zaprzepaszczony. Znaczenie i wpływ środków finansowych                  
w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 dla rozwoju obszarów zależnych od 
rybactwa, w tym dla rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego jest istotne i nie do 
zakwestionowania. Prawidłowe wdrażanie Osi Priorytetowej 4 w ramach PO RYBY                  
2007-2013 i racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi pochodzącymi                                  
z Europejskiego Funduszu Rybackiego wpływa pozytywnie na odbiór społeczny i na 
powodzenie realizacji całości programu operacyjnego w ostateczności. 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.  
  

Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci LGR wyraża nadzieję, że przedłożone stanowisko 
zostanie uwzględnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w procesie 
projektowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020, gdyż przedłożone w nim postulaty 
są w pełni satysfakcjonujące dla społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.   

 
Reasumując, nie należy przekreślać i zaprzepaszczać dotychczasowych osiągnięć 

Lokalnych Grup Rybackich, a stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR                        
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w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione i winno zyskać aprobatę i poparcie Rządu 
Polskiego.    
 
 
 
 
 

                                                                                         ………….……………………………………… 

                                                                                                                  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. 


