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Szczegółowe wytyczne dotyczące składu Rady, jako organu decyzyjnego odpowiedzialnego 

za ocenę i wybór operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej 

Grupy Rybackiej na lata 2014-2020: 

 

1) Organem, do którego kompetencji należy wybór operacji realizowanych w ramach LSR jest Rada. 

2) Rada składa się maksymalnie z piętnastu członków. 

3) Członkowie Rady wybierani są spośród członków Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

4) Członek Rady może być osobą fizyczną lub osobą prawną. 

5) Członek Rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli SGR, zarządu SGR lub jej 

pracownikiem. 

6) Skład Rady wybierany jest zgodnie z poniższymi parytetami: 

a) w Radzie żadna grupa interesu nie może stanowić więcej niż 49% jej składu, co oznacza, że 

może w niej zasiadać maksymalnie 7 przedstawicieli danego sektora lub grupy związanej  

z danym zakresem działania, 

b) w Radzie sektor publiczny stanowi mniej niż 30% jej składu, co oznacza, że może w niej 

zasiadać maksymalnie 4 przedstawicieli sektora publicznego, 

c) w Radzie grupa osób związanych z rybactwem stanowi co najmniej 40%, ale nie więcej niż 

49% jej składu, co oznacza, że może w niej zasiadać od 6 do 7 przedstawicieli sektora 

rybackiego, 

d) w Radzie zasiada co najmniej jeden/a: 

 przedsiębiorca, w tym również rybak, 

 kobieta, 

 osoba poniżej 35 roku życia (na dzień wyborów do Rady SGR, tj. na 15 października 

2021r.) 

 mieszkaniec obszaru objętego LSR (na dzień wyborów do Rady SGR, tj. na  

15 października 2021r.) z tym że może on jednocześnie reprezentować dowolny sektor. 

 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ: 

 

1. Kandydatów mogą zgłaszać Członkowie Słowińskiej Grupy Rybackiej; 

2. Kandydatury muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska 

kandydata oraz imienia i nazwiska osoby/osób zgłaszających oraz zgody kandydata na 

kandydowanie do organów (formularz zgłoszenia kandydata na Członka Rady); 

3. Kandydatury należy składać w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej (Przewłoka, ul. Ustecka 8;  

76-270 Ustka) w terminie do dnia 14 października 2021r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do 

biura SGR); 

4. Do pisemnego zgłoszenia kandydata na członka Rady należy dołączyć dokumenty (oryginały bądź 

uwierzytelnione kopie) potwierdzające przynależność do jednego z trzech sektorów (publiczny, 

społeczny, gospodarczy, w tym rybacki) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w Radzie SGR 

(w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną). 

 

 


