ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4
Programu Operacyjnego
„ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeĪnych obszarów rybackich
2007-2013”
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ZRÓWNOWAĩONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEĩNYCH
OD RYBACTWA

OĞ priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa
i nadbrzeĪnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczyniü siĊ do aktywizacji
spoáecznoĞci

obszarów

zaleĪnych

od

rybactwa

poprzez

wáączenie

partnerów

spoáecznych i gospodarczych z okreĞlonego obszaru do planowania i wdraĪania
lokalnych inicjatyw.
OĞ priorytetowa 4 ma doprowadziü nie tylko do poprawy warunków Īycia na obszarach
zaleĪnych od rybactwa, która zostanie osiągniĊta dziĊki wdraĪaniu projektów w ramach
lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym
celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiĊbiorczoĞci wĞród spoáecznoĞci
lokalnych. OĞ priorytetowa 4 ma zaktywizowaü ludnoĞü na obszarach zaleĪnych od
rybactwa do róĪnorodnych inicjatyw, przeáamania lokalnych barier oraz zachĊciü do
wspóápracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągniĊcie tego celu bĊdą
lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko
rozumianego sektora rybackiego, publicznego (gminy i inne podmioty publiczne) oraz
przedstawicieli sektora spoáecznego (dobrowolne zrzeszenia dziaáające na obszarach
zaleĪnych od rybactwa). Partnerzy z tych trzech sektorów, dziĊki wspóápracy przy
opracowaniu

i

wdraĪaniu

LSROR,

uzyskają

doĞwiadczenie,

które

powinno

zaprocentowaü w przyszáoĞci.

Na wdraĪanie osi priorytetowej 4 zostaáo przeznaczonych ponad 313 milionów euro.
Stanowi to ok. 32% Ğrodków przeznaczonych na finansowanie caáego Programu
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Operacyjnego

„ZrównowaĪony

rozwój

sektora

ryboáówstwa

i nadbrzeĪnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

GàÓWNYMI CELAMI OSI 4 SĄ:
x

Zahamowanie zmniejszającego siĊ znaczenia sektora rybackiego;

x

Rekonwersja obszarów dotkniĊtych zmianami w sektorze;

x

Poprawa jakoĞci Īycia spoáecznoĞci rybackich;

x

Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i spoáecznego obszarów zaleĪnych
gáównie od rybactwa oraz podniesienie wartoĞci dodanej produktów ryboáówstwa
i akwakultury.

JAK BĉDZIE REALIZOWANA Oĝ PRIORYTETOWA 4?
Jednym z celów osi priorytetowej 4 PO RYBY jest aktywizacja spoáecznoĞci
zamieszkujących obszary zaleĪne od rybactwa. W tym celu osiągnąü konieczne jest
przeáamanie

barier

lokalnych

i

zawodowych,

niejednokrotnie

bardzo

silnie

zakorzenionych w ĞwiadomoĞci mieszkaĔców. Aby tego dokonaü, naleĪy zbudowaü
szerokie porozumienie, które stanie siĊ podstawą do utworzenia lokalnej grupy rybackiej
(LGR), która przygotuje i bĊdzie wdraĪaü lokalną strategiĊ rozwoju obszarów rybackich
(LSROR).

Budowanie partnerstwa lokalnego jest istotnym krokiem w realizacji celów tej osi
priorytetowej. Podmioty zainteresowane korzystaniem ze Ğrodków finansowych tej osi
powinny rozpocząü dziaáania informacyjne i promocyjne (konferencje, spotkania itd.).
Dziaáania te powinny byü skierowane do caáej lokalnej spoáecznoĞci, a nie ograniczaü siĊ
jedynie do wąskiej grupy zawodowej. Przede wszystkim powinny wiązaü siĊ z
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aktywizacją podmiotów związanych z rybactwem. Partnerstwo, które bĊdzie podstawą
dla powstania lokalnej grupy rybackiej opiera siĊ na porozumieniu i wspóádziaáaniu kilku
grup: osób aktywnych w szeroko pojĊtym sektorze rybackim, podmiotów publicznych
(przede wszystkim gmin) oraz róĪnych dobrowolnych zrzeszeĔ aktywnych na danym
obszarze.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe taka aktywizacja nie jest rzeczą prostą. Bardzo trudno
przeáamaü mocno zakorzenione uprzedzenia czy niechĊü do zaangaĪowania siĊ w tego
typu inicjatywy. Skuteczna aktywizacja lokalnych spoáecznoĞci jest jednak kluczem do
sukcesu.

Efektem budowania partnerstwa powinno byü utworzenie stowarzyszenia dziaáającego
z zastrzeĪeniem zmian przewidzianych w projektowanej ustawie o wspieraniu
zrównowaĪonego rozwoju sektora rybackiego z udziaáem Europejskiego Funduszu
Rybackiego), które bĊdzie ubiegaü siĊ o status lokalnej grupy rybackiej. Wspomniane
„zmodyfikowane” stowarzyszenie powinno byü reprezentacją caáej spoáecznoĞci objĊtej
zasiĊgiem jej dziaáania. „Zmodyfikowane” stowarzyszenie, które chce wykorzystaü Ğrodki
osi priorytetowej 4, wdraĪając utworzoną przez siebie LSROR nie moĪe reprezentowaü
zamkniĊtego i nielicznego Ğrodowiska. Im szersze jest jego „zaplecze”, im lepiej
reprezentuje lokalne interesy, tym wiĊksze są jej szanse na to, Īe instytucja
zarządzająca nada jej status LGR i podpisze z nią umowĊ na realizacjĊ LSROR.

Stowarzyszenia ubiegające siĊ o status LGR, zgodnie z nazwą powinny pozostaü
jednak grupami „rybackimi”, czyli takimi, w których interesy sektora rybackiego pozostają
najwaĪniejszym spoiwem, czynnikiem integrującym.
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RealizacjĊ osi 4 przedstawia poniĪszy schemat

AktywizacjalokalnychspoųecznoƑci:spotkaniainformacyjne,konferencje,budowaniepartnerstwa


PowstajČ„zmodyfikowane”stowarzyszenia,opartenapartnerstwietrójsektorowym(sektorpubliczny,
spoųecznyiprywatny)


StowarzyszeniaprzygotowujČLSROR,biorČcpoduwagħwymogiokreƑlonewprojektowanym
rozporzČdzeniuministrawųaƑciwegodosprawryboųówstwa


„Zmodyfikowane”stowarzyszeniazcaųegokrajubiorČudziaųwkonkursienawybórLGR,
przeprowadzonymprzezinstytucjħzarzČdzajČcČ


InstytucjazarzČdzajČcanadajestatuslokalnejgrupyrybackiejstowarzyszeniom,którewkonkursie
uzyskaųynajwyǏszČliczbħpunktów.WkonkursieocenianybħdziewszczególnoƑciskųadstowarzyszenia
orazprzygotowanaprzezstowarzyszenieLSROR.Planujesiħprzeprowadzeniedwóchkonkursów.Liczba
grup,którezostanČwybranewkonkursachjestograniczona(ųČcznieok.30LGR)


WybraneLGRpodpisujČzInstytucjČZarzČdzajČcČumowħnarealizacjħLSROR,wktórejzostajeokreƑlona
miħdzyinnymikwota,dowysokoƑciktórejmogČbyđrealizowaneoperacjewramachLSROR


LGRwdraǏajČLSROR.LGRbħdČmogųytakǏerealizowađprojektyzwiČzanezwsparciemwspóųpracy
miħdzyregionalnejimiħdzynarodowejzpodobnymigrupamiwinnychkrajachiregionach
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LOKALNE GRUPY RYBACKIE – WYKONAWCY OSI 4
Lokalna grupa rybacka jest podmiotem, który opracuje i bĊdzie realizowaá LSROR. LGR
posiadaü bĊdzie osobowoĞü prawną – bĊdzie dziaáaü na podstawie ustawy Prawo
o

stowarzyszeniach,

z

zastrzeĪeniem

wyjątków

przewidzianych

w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównowaĪonego rozwoju sektora rybackiego
z udziaáem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Do wyjątków tych naleĪy zaliczyü nastĊpujące zapisy:
x

Czáonkami zwyczajnymi takiego stowarzyszenia bĊdą mogáy zostaü osoby
prawne i osoby fizyczne;

x

Nadzór nad takim stowarzyszeniem bĊdzie naleĪaá do marszaáka województwa;

x

Stowarzyszenie takie bĊdzie mogáo prowadziü dziaáalnoĞü gospodarczą
sáuĪącą realizacji LSROR i w zakresie okreĞlonym w statucie;

x

W strukturze takiego stowarzyszenia, prócz organów przewidzianych w ustawie
Prawo o stowarzyszeniach, powinien funkcjonowaü komitet, do którego
wyáącznej wáaĞciwoĞci bĊdzie naleĪaá wybór operacji, które mają byü
realizowane w ramach LSROR. Co najmniej poáowĊ czáonków komitetu powinny
stanowiü podmioty reprezentujące sektor niepubliczny.

Stowarzyszenie

ubiegające

siĊ

o

status

LGR

bĊdzie

zrzeszaü

czáonków

reprezentujących trzy sektory:
x

sektor publiczny (gminy, powiaty, uczelnie wyĪsze itp.);

x

sektor spoáeczny (organizacje spoáeczno zawodowe rybaków, hodowców, ryb
i przetwórców produktów rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne
zrzeszenia podmiotów związanych z sektorem rybackim itp.);

x

sektor prywatny (osoby fizyczne, przedsiĊbiorstwa itp.).
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Takie „zmodyfikowane” stowarzyszenie powinno zrzeszaü, co najmniej 15 czáonków,
w tym, co najmniej jedną gminĊ. Czáonkostwo gmin związane jest z faktem, Īe LSROR
bĊdą realizowane na konkretnych obszarach. W ramach wdraĪania przez lokalne grupy
rybackie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich moĪna bĊdzie realizowaü
projekty tylko na obszarze tych gmin, które wchodzą w skáad LGR.

Dlaczego LGR są takie waĪne?
Rola lokalnych grup rybackich jest trudna do przecenienia. To do LGR bĊdzie naleĪaáa
selekcja projektów, o dofinansowanie, których bĊdą siĊ ubiegaü beneficjenci. LGR
bĊdzie wybieraáa te projekty, które jej zdaniem w najlepszym stopniu bĊdą realizowaü
LSROR, a zatem najlepiej wpáyną na rozwój danego obszaru pod kątem jego związku
z sektorem rybackim. Opinia LGR jest tutaj decydująca. Wprawdzie planowane operacje
bĊdą póĨniej weryfikowane przez samorząd województwa, peániący rolĊ instytucji
poĞredniczącej dla wdraĪania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013, ale bĊdzie on
dokonywaá ich weryfikacji przede wszystkim pod kątem ich zgodnoĞci z prawem
wspólnotowym i krajowym. DziĊki instrumentom przewidzianym w osi priorytetowej 4, to
lokalne spoáecznoĞci uzyskają realną moĪliwoĞü decydowania o tym, co jest
najwaĪniejsze dla rozwoju konkretnego obszaru.

Gdzie mogą powstaü LGR?
Pomoc w ramach osi 4 przeznaczona jest na rozwój obszarów zaleĪnych od rybactwa.
To na tych obszarach powinny powstawaü i dziaáaü LGR. Obszary, na których
potencjalnie mogáyby powstaü LGR i na których mogáyby byü realizowane LSROR
przedstawia poniĪsza mapka. Ostatecznie jednak zasiĊg terytorialny LGR zaleĪeü
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bĊdzie od samych zainteresowanych – podmiotów tworzących stowarzyszenia,
ubiegające siĊ o status LGR.

DziaáalnoĞü rybacka w Polsce prowadzona jest gáownie w województwach nadmorskich.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe te obszary są bardzo silnie związane z tym sektorem. Jednak
nie są to jedyne tereny związane z dziaáalnoĞcią rybacką. Obszary, w których
prowadzone jest rybactwo Ğródlądowe, chów i hodowla ryb czy turystyka rybacka nie
bĊdą pozbawione moĪliwoĞci ubiegania siĊ o pomoc w ramach osi priorytetowej 4.
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Dlatego kluczowym dla wyboru stowarzyszenia, które otrzyma status LGR i bĊdzie
realizowaü LSROR powinien byü nie tyle fakt geograficznego poáoĪenia, co raczej wpáyw
rybactwa na dany region. Stowarzyszenia, które lepiej taki związek wykaĪą oraz stworzą
dobrą i spójną LSROR, uzyskają status LGR i zostaną wybrane do realizacji stworzonej
przez siebie strategii.

Podstawowe kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR:
x

obszar objĊty LSROR musi byü spójny pod wzglĊdem geograficznym,
ekonomicznym i spoáecznym;

x

caákowita

liczba

ludnoĞci

zamieszkująca

gminy

wchodzące

w

skáad

stowarzyszenia ubiegającego siĊ o status LGR powinna mieĞciü siĊ w przedziale
do 100 tys. mieszkaĔców;
x

na danym obszarze prowadzona jest lub byáa tradycyjna dziaáalnoĞü związana
z sektorem rybackim;

x

z sektorem rybackim związana jest duĪa czĊĞü ludnoĞci;

x

stowarzyszenie ubiegające siĊ o status LGR przedstawiáo LSROR, zawierającą
trafną analizĊ lokalnych uwarunkowaĔ oraz adekwatne do tych uwarunkowaĔ
pomysáy dotyczące rozwoju caáego obszaru. Operacje planowane w ramach
realizacji LSROR mają charakter innowacyjny i zintegrowany.

Dokáadne kryteria wyboru LGR zostaną zawarte w projektowanym rozporządzeniu
ministra wáaĞciwego do spraw ryboáówstwa.
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Wybór LGR do realizacji LSROR
Przewiduje siĊ utworzenie docelowo ok. 30 lokalnych grup rybackich do realizacji
LSROR. Wybór odbĊdzie siĊ w dwóch konkursach.

Etap 1.
NajpóĨniej 1 rok od oficjalnej akceptacji PO RYBY 2007-2013 przez KomisjĊ
Europejską. W drodze pierwszego konkursu wyáonionych zostanie okoáo 12
lokalnych grup rybackich.

Etap 2.
Dwa lata od pierwszego konkursu wybrana zostanie pozostaáa liczba (okoáo18)
lokalnych grup rybackich.

Stowarzyszenia ubiegające siĊ o status LGR, które nie zostaną wybrane w pierwszym
konkursie, bĊdą mogáy wystartowaü w drugim. Okres pomiĊdzy I a II etapem moĪe
zostaü przez nie wykorzystany na ulepszenie LSROR.

Stowarzyszenia ubiegające siĊ o status LGR, które nie zostaáy wybrane (w pierwszym
lub drugim konkursie) bĊdą mogáy ubiegaü siĊ o zwrot kosztów związanych
z opracowaniem LSROR, pod warunkiem, Īe otrzymają odpowiednie wysokie oceny
w ramach wspomnianych konkursów.
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LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH
– GàÓWNE NARZĉDZIA REALIZACJI OSI 4
LSROR jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegające siĊ o status
lokalnej grupy rybackiej. Zawiera wizjĊ rozwoju obszaru, na którym dziaáaü bĊdzie LGR
– czyli obszaru gmin, które są czáonkami stowarzyszenia ubiegającego siĊ o status LGR
- pod kątem jego związku z rybactwem. Dobra LSROR jest podstawą korzystania ze
Ğrodków w ramach osi priorytetowej 4, dlatego w interesie kaĪdego stowarzyszenia,
które weĨmie udziaá w konkursie na wybór LGR leĪy to, by byáa ona jak najlepsza.
LSROR bĊdą oceniane przez instytucjĊ zarządzającą – tylko te stowarzyszenia, które
opracują najlepiej ocenione strategie bĊdą mogáy je realizowaü.
LSROR jest takĪe waĪna dla kaĪdego, który chce korzystaü ze Ğrodków osi 4. BĊdzie
podstawą, w ramach, której bĊdą realizowane poszczególne operacje beneficjentów
(np.: gmin, rybaków, hodowców, przetwórców, przedsiĊbiorców itd.). Operacje skáadane
do LGR muszą byü zgodne z tą strategią, albo – mówiąc ĞciĞlej – muszą ją realizowaü,
wprowadzając w Īycie przewidziane tam cele. Ocena tej spójnoĞci naleĪeü bĊdzie do
LGR, a dokáadniej do specjalnego komitetu dziaáającego w strukturze tej grupy.

11

Zakres LSROR:
x

opis sektora rybackiego na obszarze objĊtym LSROR; wskazanie liczby osób
aktualnie zatrudnionych w rybactwie, tradycji rybackich itd.;

x

diagnoza problemów danego obszaru (analiza SWOT), w tym opis sytuacji
ekonomicznej i spoáecznej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem sektora rybackiego;

x

wskazanie szczególnych warunków, definiujących dany obszar, uznany za
zaleĪny od rybactwa;

x

opis LGR i jej czáonków;

x

opis struktur decyzyjnych, kontrolnych oraz przepáywów finansowych w ramach
LGR;

x

wskazanie zakresu dziaáaĔ do realizacji dla danego obszaru, z osi 4 PO RYBY
2007-2013 oraz planowane Ğrodki finansowe na ich realizacjĊ, dla kaĪdego roku
okresu programowania;

x

opis kryteriów, wedáug których bĊdą oceniane operacje wdraĪane w ramach
LSROR

x

wskazanie potencjalnych operacji, które mogáyby byü zrealizowane w ramach
LSROR;

x

wskazanie czy dana grupa lub jej czáonkowie posiadają doĞwiadczenie we
wdraĪaniu podobnych strategii (np. w ramach programu LEADER);
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JAKIE OPERACJE BĉDZIE MOĩNA PRZEPROWADZIû W RAMACH
WDRAĩANIA LSROR?
W ramach osi priorytetowej 4 realizowane mogą byü róĪnorodne operacje, które wpisują
siĊ w LSROR. Celem tej osi ma byü ograniczenie zmniejszania siĊ znaczenia sektora
rybackiego, odbudowa obszarów dotkniĊtych zmianami w sektorze, poprawa jakoĞci
Īycia w spoáecznoĞciach rybackich i dywersyfikacja zatrudnienia. Jak widaü cele tej osi
priorytetowej zostaáy okreĞlone bardzo szeroko, zatem w ramach realizacji LSROR
bĊdzie moĪliwe finansowanie róĪnorodnych operacji, które mają doprowadziü do
poprawienia poziomu Īycia ludnoĞci zamieszkującej na obszarach objĊtych LSROR.
Szczegóáowe wymagania dotyczące operacji zostaną okreĞlone w rozporządzeniu
ministra wáaĞciwego do spraw ryboáówstwa.

Operacje te mogą obejmowaü:
x

Inwestycje zmierzające do wzmocnienie konkurencyjnoĞci obszarów, na których
bĊdzie realizowana LSROR,

x

RestrukturyzacjĊ i reorientacjĊ dziaáalnoĞci gospodarczej na danym obszarze,
propagowanie ekoturystyki,

x

Inwestycje zmierzające do zróĪnicowania zatrudnienia na obszarze objĊtym
realizacją LSROR w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem
rybactwa,

x

Inwestycje zmierzające do podniesienia wartoĞci produktów rybactwa,

x

Wspieranie infrastruktury turystycznej i związanej z drobnym rybactwem oraz
usáug na rzecz maáych spoáecznoĞci rybackich,

x

Inwestycje

ukierunkowane

na

ochronĊ

Ğrodowiska,

w

celu

utrzymania

atrakcyjnoĞci obszaru objĊtego realizacją LSROR,
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x

Inwestycje mające na celu regeneracjĊ i rozwój miejscowoĞci, gdzie prowadzi siĊ
dziaáalnoĞü naleĪącą do sektora rybactwa,

x

Inwestycje zmierzające do przywrócenia potencjaáu produkcyjnego sektora
rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klĊski Īywioáowej lub
przemysáowej,

x

Promowanie

wspóápracy

miĊdzyregionalnej

i

miĊdzynarodowej

pomiĊdzy

poszczególnymi LGR,
x

Nabywanie umiejĊtnoĞci i uáatwienie opracowania oraz realizacji LSROR.

W ramach wdraĪania LSROR moĪliwe jest wykorzystanie wspóáfinansowania
z niektórych innych Ğrodków z osi priorytetowych 1, 2 i 3 zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006. Operacje te nie mogą jednak dotyczyü
trwaáego lub tymczasowego zaprzestania dziaáalnoĞci poáowowej. Do wsparcia
udzielanego dla operacji odpowiadającym Ğrodkom z osi 1, 2 i 3 zastosowane mają
warunki i stawki udziaáu na operacje okreĞlone dla tych osi.
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JAK BĉDZIE WYGLADAû WDRAĩANIE LSROR PRZEZ LGR?
WdraĪanie LSROR przedstawia poniĪszy schemat:

Beneficjenci(podmiotydziaųajČcenaterenieobjħtymLSRORichcČcezrealizowađnanimokreƑlone
operacje)zgųaszajČprojektswojejoperacjidoLGRwybranejwkonkursieprzezInstytucjħZarzČdzajČcČ


LGRoceniaprojektowanČoperacjħpodkČtemjejzgodnoƑcizLSROR.


Popozytywnejweryfikacji,LGRprzekazujeprojektoperacjidosamorzČduwojewódzkiego,który
weryfikujeoperacjħpodwzglħdemjejzgodnoƑcizprawodawstwemkrajowymiwspólnotowym.


PopozytywnejoceniesamorzČdwojewództwapodpisujeumowħzbeneficjentem.


Beneficjentrealizujeoperacjħ.


SamorzČdwojewództwaprzeprowadzakontrolħdotyczČcČrealizacjioperacji.


Popozytywnejkontrolirealizacjioperacji,którejdotyczyųaumowa,samorzČdwojewództwaprzekazuje
doAgencjiRestrukturyzacjiiModernizacjiRolnictwawniosekopųatnoƑđ.
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ROLA INSTYTUCJI POĝREDNICZĄCEJ
(SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)
Samorząd województwa bĊdzie odgrywaá istotną rolĊ w związku z wdraĪaniem osi 4 PO
RYBY 2007-2013. Lokalne grupy rybackie bĊdą objĊte nadzorem marszaáka – nadzór
ten bĊdzie obejmowaá te instrumenty, które są przewidziane w ustawie Prawo
o stowarzyszeniach. UrzĊdy marszaákowskie bĊdą równieĪ braáy udziaá w weryfikacji
projektów operacji, przesáanych im przez LGR. W wypadku, gdyby lokalna grupa
rybacka dziaáaáa na terenie wiĊcej niĪ jednego województwa, wáaĞciwy bĊdzie ten
samorząd wojewódzki, na terenie, którego znajdowaü siĊ bĊdzie siedziba LGR. WaĪnym
zadaniem samorządu województwa jest równieĪ prowadzenie dziaáalnoĞci informacyjnej
i promocyjnej poĞwiĊconej osi priorytetowej 4.
ĝrodki na sfinansowanie struktur administracyjnych, powstaáych w celu wdraĪania osi
priorytetowej 4 oraz na realizacjĊ przekazanych zadaĔ pochodziü bĊdą w caáoĞci
z pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013. W związku z peánieniem przez samorząd
województwa roli instytucji poĞredniczącej, przewiduje siĊ utworzenie w 2009 roku 30
etatów finansowanych ze Ğrodków pomocy technicznej Programu Operacyjnego
„ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeĪnych obszarów rybackich 2007 –
2013”.
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Oĝ PRIORYTETOWA 4 PO RYBY 2007-2013 A PODEJĝCIE LEADER W
RAMACH PROW 2007-2013.
Cele omawianej osi 4 PO RYBY 2007 - 2013 są zbliĪone do tych, jakie zakáada
oĞ 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Dlatego, z jednej strony istotne bĊdzie wykorzystanie doĞwiadczenia lokalnych grup
dziaáania dziaáających w ramach wspomnianego programu. Z drugiej zaĞ, konieczne jest
wyraĨne okreĞlenie linii demarkacyjnej miĊdzy programami. Lokalne grupy dziaáania
bĊdą mogáy ubiegaü siĊ o status lokalnych grup rybackich, o ile speánią wszystkie
wymagania prawne przewidziane dla lokalnych grup rybackich w szczególnoĞci
dotyczące formy prawnej oraz funkcjonowania komitetu, którego zadaniem bĊdzie wybór
operacji w ramach wdraĪania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wynika to
z odmiennej specyfiki obu programów. OĞ priorytetowa 4 PO RYBY 2007 – 2013
adresowana jest do spoáecznoĞci rybackich, tymczasem LEADER związany jest
z rozwojem obszarów wiejskich.
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