1. Pismo o nameri k pristopu ustanovitve ribiške lokalne
akcijske skupine
Društvo «Bogastvo Podeželja« , Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, ki ga zastopa Peter Pribožič
( predsednik)
________________________________________________________________________
in
(Občina, podjetje, društvo, fizična oseba z dopolnilno dejavnostjo)
Naziv subjekta: _______________,naslov:_________________, pošta:__________ ki jo
zastopa ( ime zakonitega zastopnika)____________

podpisuje naslednje
PISMO O NAMERI
I.
S podpisom predmetnega pisma o nameri podpisnik pisma izraža svoj interes, odločenost in
pripravljenost za sodelovanje pri izkazu interesa, oblikovanju, vzpostavitvi in sodelovanju v
Lokalni akcijski skupini za Ribištvo za izvajanje Ukrepa CLLD iz Evropskega sklada za
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027, v skladu s 29.
členom Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi evropskega
sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 .
II.
Podpisniki pisma o nameri ugotavljajo:
- da obstaja utemeljen razlog za pristop k ustanovitvi Ribiške lokalne akcijske skupine
na območju Koroške in Štajerske,
- da se podpisnik s tem pismom zaveže k aktivnemu sodelovanju pri vzpostavitvi,
ustanovitvi, pripravi strategije in vizije razvoja , k sodelovanju v lokalnem partnerstvu
ter tudi k odločanju v tem partnerstvu;
- da podpisnik s pristopom zagotavlja izpolnjevanje pogojev, določenih v Uredbi o
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za namen pridobitve sredstev iz
Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo;
III.
Skupna dogovorjena stališča so naslednja:
- da se ustanovi Ribiška lokalna akcijska skupina na območju Štajerske in Koroške;
- da se pripravi strategija razvoja za potrebe ribiške LAS,
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-

da podpisniki aktivno sodelujejo pri vzpostavitvi, ustanovitvi in izvajanju nalog Ribiške
lokalne akcijske skupine;
IV.

Pismo o nameri je podpisano v dveh izvodih, od katerih prejmejo podpisniki pisma o nameri
vsak en izvod.

V kraj in datum, dne: ____________

V Ptuju, dne:_____________
Društvo« Bogastvo podeželja«

Zastopnik: Ime in priimek

Zastopnik: Peter Pribožič

Podpis:

Žig( če poslujete z njim)
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