
Grupa Robocza ds. tworzenia nowej strategii na lata 2014-2020 

Szanowni Państwo 

W związku z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 28.05.2015 r. dotyczącą opracowania  

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014-2020 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora społecznego i gospodarczego,  

w tym rybackiego do zgłaszania się na członków grupy roboczej w sprawie tworzenia Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, obejmującej obszar 9 gmin (Miasto i Gminę Oborniki, Miasto 

i Gminę Skoki, Gminę Kiszkowo, Miasto i Gminę Rogoźno, Gminę Wągrowiec, Miasto i Gminę 

Gołańcz, Miasto i Gminę Margonin, Miasto i Gminę Szamocin, Miasto i Gminę Wyrzysk). 

Informujemy, że w skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele z sektora publicznego –

reprezentanci gmin LGR „7 Ryb” wskazani przez Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu LGR „7 Ryb”, 

przedstawiciele z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, itp.) oraz 

przedstawiciele z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rybacy, rolnicy, itp.) aktywnie działający 

na rzecz LGR „7 Ryb”. Osoby te powinny wykazywać się doświadczeniem m.in. w zakresie: 

wdrażania funduszy unijnych, realizacji projektów (np. realizacji projektów na poziomie lokalnym), 

wdrażaniu dotychczasowej strategii Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” i/lub być członkiem organów 

decyzyjnych ws. wyboru projektów w Stowarzyszeniu LGR „7 Ryb”. Osoby te muszą być 

dyspozycyjne ze względu na planowane spotkania grupy roboczej. 

Chętnych do udziału w zespole odpowiedzialnym za koordynację prac nad nową Lokalną Strategią 

Rozwoju na lata 2014-2020 prosimy o zgłaszanie się do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 15:00 

osobiście w biurze Stowarzyszenia, e-mailem na adres: stowarzyszenie7ryb@wp.pl lub faxem pod 

numer telefonu 67 254 74 41 - deklaracja w załączeniu.  

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia w siedzibie 

Stowarzyszenia bądź pod nr tel. 506 256 186. 

Jednocześnie informujemy, że wybór osób z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 

zostanie dokonany przez Zarząd na podstawie dotychczasowej aktywnej działalności  

i zaangażowania na rzecz Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w obecnej perspektywie finansowej oraz 

biorąc pod uwagę reprezentatywność sektora społecznego i gospodarczego w grupie (w tym 

rybackiego). Będzie brana również pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu! 

  

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

http://7ryb.pl/images/stories/2014-2020/deklaracja.pdf

