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STANOWISKO 
Międzyregionalnego Konwentu  Północno – Wschodnich Lokalnych Grup 

Rybackich z dnia 16.04.2012 r.  
 

w sprawie możliwości alokacji środków w ramach budżetu LGR, gwarantowanego  
w umowie z MR i RW oraz ponownego  wykorzystywania uwolnionych w wyniku 

przeprowadzonej weryfikacji wniosków przez UM, w ramach prowadzonych 
konkursów przez LGR, w tym także  niezakontraktowanych w przedziałach 

dwuletnich środków. 
 

Lokalne Grupy Rybackie w drodze umowy z Ministerstwem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi otrzymały dostęp do środków finansowych na wdrożenie 

opracowanych Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 

(LSROR). Znaczenie i wpływ tych środków  na sytuację obszarów 

zależnych od rybactwa jest nie do zakwestionowania, chociaż wszyscy 

zdajemy sobie sprawę, iż wszystkich problemów nie uda się nam 

rozwiązać. Jednak te najistotniejsze dla lokalnej społeczności, przez nią 

w ramach oddolnego podejścia zdefiniowane, zostaną rozwiązane  

lub rozpoczęty zostanie proces ich rozwiązywania.  

W naszej ocenie, jednak dopiero racjonalne, pełne lokowanie 

określonych w umowie środków pozwoli osiągnąć zakładane efekty. 

Proces kontraktowania inwestycji z udziałem  środków publicznych   

w kontekście maksymalizacji ich racjonalności ma to do siebie, że nie 

jest procesem liniowym. W praktyce oznacza to, że sztywne planowanie 

kontraktacji środków w przedziałach dwuletnich bez możliwości ich 

alokacji w imię dobrze rozumianej racjonalności jest działaniem 

niegwarantującym osiągnięcia celów zakładanych w LSROR. 

Sugerujemy, aby w przypadku niewykorzystania puli środków w jednym 

z dwuletnich okresów, na podstawie rocznego, a następnie dwuletniego 
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raportu z realizacji LSROR sporządzanego przez Komitet, WZC 

Stowarzyszenia miało możliwość decydowania o alokacji środków 

finansowych pomiędzy działaniami od a - d w ramach środka 4.1   

lub przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych na kolejny, 

dwuletni okres bez zmiany ich alokacji pomiędzy środkami 4.1 a-d i 4.1 e 

oraz 4.2. Propozycja alokacji pomiędzy działaniami powinna uwzględniać 

dynamikę wnioskowania w każdym z działań, z uwzględnieniem 

konsultacji z członkami LGR, w celu wykluczenia kumulacji wniosków 

dotyczących danego działania w kolejnym okresie. Taka alokacja 

wymagać powinna  nowelizacji LSROR i ewentualnego 

aneksowania/zmiany załącznika nr 2 umowy o realizacji LSROR  

z Instytucją Zarządzającą (IZ) programem. 

Zapowiedzi pozbawienia LGR ww. możliwości i odbierania środków 

finansowych w trakcie wdrażania LSROR,  uważamy za nieuzasadnione 

i tworzące zagrożenia  dla oczekiwanych efektów wdrażania LSROR. 

W naszej ocenie LGR-y posiadają niezbędne zdolności administracyjne, 

aby racjonalnie zakontraktować 100 % środków będących w ich 

dyspozycji. Jednak niezbędnym jest tworzenie elastycznych warunków 

dla tego procesu przez Instytucję Pośredniczącą i Zarządzającą 

programem. 

Stąd też, Międzyregionalny Konwent  Północno – Wschodnich Lokalnych 

Grup Rybackich wnioskuje, aby: 

1.  Środki finansowe zaplanowane w okresach dwuletnich,  

a niewykorzystane i niezakontraktowane w konkursach w danym 

przedziale były alokowane zgodnie z uzasadnioną prośbą LGR  

po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. 
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2. Środki finansowe zwolnione w wyniku procedur oceny wniosków 

przez Instytucję Pośredniczącą, jak i w wyniku oszczędności 

wynikłych z przeprowadzonych procedur przetargowych, czy też 

rezygnacji beneficjentów z realizacji operacji, lub też 

wypowiedzenia umowy przez IP, wracały niezwłocznie  

do budżetów LGR do dyspozycji w kolejnych naborach wniosków. 

Pragniemy zauważyć, że Instytucja Zarządzająca Programem 

Operacyjnym wyposażyła Lokalne Grupy Rybackie w niezbędne 

instrumenty do sprawnego i racjonalnego wdrażania LSROR. 

Warunkiem jednak uzyskania maksymalnych efektów wdrożeniowych, 

obok niezbędnego na każdym etapie monitoringu procesów wdrażania 

przez IP i IZ w celu wyprzedzającej identyfikacji zagrożeń, powinno być 

także dążenie do tworzenia bezpośrednim wykonawcom wdrożenia 

możliwie dobrych warunków realizacji tego procesu.  

Wierzmy, że pełna, racjonalna kontraktacja środków zagwarantowanych 

na wdrożenie LSROR jest i będzie troską oraz celem wszystkich 

partnerów biorących udział w procesie wdrażania. Stąd też uważamy, że 

przedmiotowe stanowisko Konwentu powinno znaleźć uznanie 

i akceptację instytucji Zarządzającej.   

 
 

Andrzej Kolasa 
 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
Sprawującej Prezydencję w Konwencie 

 


