
 Konwent Polskich Lokalnych 
 Grup Rybackich 

 

Postulaty dotyczące przyszłego  
PO „Rybactwo i Morze” 



Porozumienie podpisane w 
dniu 18.05.2012 roku (Toruń) 

1. Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska 
Sieć LGR (10 LGR) 

2. Kujawsko-Pomorskie LGR (5 LGR) 

3. Lokalne Grupy Rybackie – Sieć 
Południowa (12 LGR) 

4. Maszoperia Pomorskich LGR (8 LGR) 

5. Międzyregionalny Konwent 
Północno-Wschodnich LGR (6 LGR) 

6. Zachodniopomorska Sieć LGR  
(7 LGR) 



Jeden z celów KPLGR 
 

 

 

Wypracowywanie wspólnych postulatów i opinii 



Stąd aktualnie… 

Wypracowanie postulatów odnośnie przyszłego 
okresu programowania na lata 2014-2020  
w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego. 



Praca w grupach 

I grupa – określenie harmonogramu działań 

II grupa – określenie współczynnika rybackości 

III grupa – określenie ogólnych zasad   
  funkcjonowania LGR 

IV grupa – określenie zwiększonej roli LGR 

 

Ważne: należy wziąć pod uwagę materiały  
z grupy roboczej ds. PO „Rybactwo i Morze” 



Przedstawienie ostatecznych dokumentów 
programowych do końca 2013 r.  

Do 31.12.2013 r. (ewentualnie do 30.03.2014) przedstawienie ostatecznie 

zaakceptowanych dokumentów programowych (Rozporządzenia krajowe:  

w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia, kryteriów 

wyboru lokalnej grupy do realizacji tej strategii oraz wymagań jakim powinna 

odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii;  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłat i zwracania 

pomocy finansowej na realizację środków z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2012) oraz przedstawienie terminów 

ogłoszenia, rozstrzygnięcia Konkursu dot. wyboru lokalnych grup na realizację 

lokalnych strategii rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego na lata 2014-2020.  

 I grupa 



Ogłoszenie konkursu dot. wyboru Lokalnych Grup 
Rybackich do 30.06.2014 r. 

Do 30.06.2014 r. (ewentualnie do 30.09.2014) ogłoszenie Konkursu dot. 

wyboru lokalnych grup na realizację lokalnych strategii rozwoju w ramach 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. 

 

I grupa 



Przedstawienie wyników konkursu  
dot. wyboru Lokalnych Grup Rybackich do 30.04.2015 r. 

Do 30.04.2015 r. (ewentualnie do 31.07.2015) przedstawienie wyników 

Konkursu dot. wyboru lokalnych grup na realizację lokalnych strategii rozwoju 

w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. 

 

I grupa 



Podpisanie umów z wybranymi LGR do 30.06.2015 r. 

Do 30.06.2015 r. (ewentualnie 30.09.2015) podpisane umów z LGR 
wybranymi w Konkursie dot. wyboru lokalnych grup na realizację lokalnych 
strategii rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
na lata 2014-2020. 

I grupa 
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I grupa 



Wprowadzenie następujących zapisów do 
Rozporządzenia 

W Rozporządzeniu krajowym w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadać lokalna strategia, kryteriów wyboru 

lokalnej grupy do realizacji tej strategii oraz wymagań jakim 

powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków  

i sposobu realizacji tej strategii proponujemy: 

 

• Określić współczynnik rybackości, od którego zależało będzie 

istnienie grupy w wysokości powyżej 0,5. 

 

 

 

II grupa 



Przyszłość przy 
współczynniku 1,5 

Obecnie 

Wartość 
współczynnika 

Liczba 
LGRów 

0,5-0,99 21 

1-1,49 6 

1,5-1,99 11 

2-2,49 5 

> 2,5 5 

 

 

 

        21 grup (głównie morskich) 

 

 

II grupa 



Wprowadzenie następujących zapisów do 
Rozporządzenia cd. 

 

Wskazanie 31.12.2013 r. jako terminu na który należy przedstawić stosowne 
dokumenty potwierdzające rybackość . 

 

Termin ten daje możliwość zbierania LGR dokumentacji  
i przygotowania się do wzięcia udziału w Konkursie dot. wyboru lokalnych 
grup na realizację lokalnych strategii rozwoju w ramach Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020. 

 

 

 

II grupa 



Wprowadzenie następujących zapisów do 
Rozporządzenia cd. 

• Zachowanie limitu dofinansowania:  

- na funkcjonowanie Lokalnych Grup na poziomie aktualnym, tj. do 10%  
(lub wyższym w przypadku grup wielofunduszowych, nawet 25%) 

- na współpracę międzyregionalną i międzynarodową na poziomie 
aktualnym, tj. do 5%. 

 

• Pozostawienie zapisu dot. zaliczek: 

- na funkcjonowanie Lokalnych Grup w wysokości do 100%; 

- na współpracę międzyregionalną i międzynarodową w wysokości do 100%. 

 

Ponadto wprowadzenie zapisów dot. zaliczek dla beneficjentów  
w wysokości do 90% 

 

 

 

III 
grupa 



Wprowadzenie następujących zapisów do 
Rozporządzenia cd. 

• Wprowadzenie do kosztów kwalifikowalnych, kosztów ryczałtowych na 
Administrowanie, które zdecydowanie ułatwiłyby LGRom  
i beneficjentom wdrażanie i rozliczanie projektów. 

 

• Wprowadzenie zapisów dot. pozostawania tzw. „resztówek” - 
proponujemy, aby tak jak aktualnie w przypadku Lokalnych Grup Działania 
powracały one do grupy. Ponadto proponujemy, aby środki po 
przetargowe również mogły być wykorzystywane przez beneficjentów w 
kolejnych konkursach. 

 

• Umożliwienie finansowania działalności krajowej Sieci LGR ze środków 
Pomocy Technicznej EFMR (funkcjonowanie biura, zatrudnienie 
pracownika/ów, organizacja spotkań, konferencji). 

 III 
grupa 



Wprowadzenie następujących zapisów do 
Rozporządzenia cd. 

• Określanie możliwości finansowania sieci współpracy rybaków  
i organów naukowych, jak też konsultacji prawniczych  oraz grup 
producenckich - najlepiej z wysokim poziomem finansowania   
w wysokości 85%. 

 

• Ustalenie poziomu dofinansowania na poziomie 60% dla działań 
związanych z różnicowaniem działalności i tworzeniem miejsc pracy. 

 

• Określanie dogodniejszych warunków dla przyznawania pomocy  
w przypadku  zniszczenia stawów czy innych zbiorników (nie tylko  
w wyniku klęski żywiołowej) i określenie  maksymalnej kwoty pomocy dla 
tego typu operacji. 

 

 III 
grupa 



Wprowadzenie następujących zapisów do 
Rozporządzenia cd. 

 

• Wprowadzenie zapisów dot. umożliwienia składania wniosków na projekty 
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej nie tylko w partnerstwie 
między LGRami. 

 

• Wprowadzenie zapisów, iż w przypadku braku otrzymania poprawek lub 
informacji o przedłużeniu terminu weryfikacji wniosku  
o dofinansowanie/o płatność, oznacza, że wniosek ten został pozytywnie 
rozpatrzony. 

 

• Wprowadzenie zamkniętego katalogu kosztów niekwalifikowanych. 

III 
grupa 



 Określenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przed wyborem grup 

Określenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed wyborem grup: 

• katalogu wskaźników realizacji LSROR  

• jednolitych zasad prowadzenia dokumentacji i rozliczania wniosków  
o płatność przez samorządy województw 

• stworzenie programu monitorującego przepływ i ocenę wniosków. 

 

 

III 
grupa 



 Zwiększenie kompetencji grup w przyszłym okresie 
programowania 

1) Ocena formalna wniosków? 

2) Podpisywanie umów? 

3) Rozliczanie projektów? 

4) Kontrola? 

 

Ważne: odwrócenie dotychczasowego sposobu oceny:  

1) Ocena formalna wniosków 

2) Ocena merytoryczna wniosków 
IV 

grupa 



Dziękuję za uwagę 

Franciszek Sałaciak 

Sieć Południowa LGR 

Przewodniczący KPLGR 


