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1. Kwalifikowalno geograficzna  

Ca y obszar Rzeczpospolitej Polskiej obj ty jest celem konwergencja stosownie do zapisów 
rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj cego przepisy ogólne 
dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
oraz Funduszu Spójno ci oraz uchylaj cym rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999.  

2. Analiza sektora rybackiego w Polsce   

2.1. Ogólny opis sektora  

2.1.1. Analiza krajowych uwarunkowa

  

Powierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 312,7 tys. km2, a liczba mieszka ców 38 174 
mln (GUS Rocznik Statystyczny z 2006 r., dane za 2005 r.).  

Administracyjnie Rzeczypospolita Polska podzielona jest na 16 województw. Strefa 
przybrze na Morza Ba tyckiego obejmuje 36 gmin na terenie 18 powiatów w trzech województwach: 
pomorskim, zachodniopomorskim, a tak e cz ciowo warmi sko 

 

mazurskim (cz Zalewu 
Wi lanego). D ugo polskiego wybrze a wynosi 528 km.  

Na polskim wybrze u znajduj

 

si 74 porty i przystanie rybackie. Powierzchnia polskich 
obszarów morskich wynosi 32,4 tys. km2, w tym powierzchnia morza terytorialnego 

 

8.628 km2. 
Morze Ba tyckie jest akwenem ma o zasolonym, w którym rednie zasolenie zmniejsza si w miar 
oddalania od cie nin du skich.  

Wi kszo polskich rzek nale y do zlewni Morza Ba tyckiego , a tylko niewielka cz nale y 
do zlewni Morza Czarnego (0,3%). W g ównej mierze nale one do dorzecza Wis y i Odry (89,9%). 
Pozosta e to dorzecza uchodz cych bezpo rednio do Morza Ba tyckiego rzek przep ywaj cych przez 
pojezierza: Pomorskie i Mazurskie (9,8%) oraz dorzecza Niemna i Prego y.  

System wodny Rzeczypospolitej Polskiej charakteryzuje si niewielk liczb zbiorników 
zaporowych i ich ma ogóln obj to ci . czna pojemno 140 wi kszych zbiorników wynosi oko o 
2,8 km3, stanowi c zaledwie 5% obj to ci wody rocznie odp ywaj cej z obszaru kraju. Wi kszo 
zbiorników zaporowych znajduje si w po udniowej Polsce. Rzeczypospolita Polska jest krajem o 
stosunkowo du ej liczbie jezior. Jezior wi kszych ni 1 ha jest 7085, a ich czna powierzchnia wynosi 
oko o 281 ty . ha, stanowi c w przybli eniu 1% obszaru kraju. 

Zatrzymanie wód (retencja) jest zadaniem strategicznym dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rzeczypospolita Polska znajduje si dopiero na 20 miejscu w Europie pod wzgl dem ilo ci wody 
przypadaj cej na 1 mieszka ca. Retencja stanowi dodatkowy czynnik dla rozwoju rybactwa 
ródl dowego. 

Polski sektor rybo ówstwa stanowi 0,07% PKB, jednak e ma ogromny wp yw na ycie 
spo eczno-gospodarcze trzech nadmorskich województw. Udzia produktów rybnych w eksporcie 
stanowi 10% ca ego eksportu ywno ci.   

2.1.2  Rybo ówstwo morskie   

Polskie rybo ówstwo generalnie dzieli si na dwa podstawowe segmenty: rybo ówstwo 
ba tyckie (zaanga owana jest przewa aj ca cz floty) oraz rybo ówstwo dalekomorskie. 
Stan polskiej floty na 1 stycznia 2007 r. obrazuje poni sza tabela:   

D ugo  
statków rybackich 

(m) 

Liczba  
statków 

rybackich  
GT  kW 

poni ej 10 m 534 2 003,46 19 289,53 

10 -14,99 123 1 968,09 11 510,86 

15 -19,49 113 4 189,13 17 659,90 

19,5 - 24,99 46 3 931,00 12 728,00 

25 m i pow.  65 19 501,00 38 669,60 

Ogó em 881 31 592,68 99 857,89 
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Rybo ówstwo ba tyckie 

Podstawowymi gatunkami ryb po awianymi przez Polskich rybaków na Morzu Ba tyckim s : 
dorsz, oso , led , szprot, stornia i tro . W 2005 r. po owy tych gatunków stanowi y ponad 90 % 
ca o ci po owów polskich na Morzu Ba tyckim. Rybami najcenniejszymi gospodarczo, które maj 
najwi kszy wp yw na dochody rybaków polskich s dorsz i oso .   

Struktura gatunkowa po owów dokonywanych przez polskich rybaków na Morzu Ba tyckim 
obrazuje poni sza tabela. 

ród o: MIR  

Analiza wielko ci po owów pokazuje, i przyznane Polsce limity po owowe na Ba tyku nie 
zosta y w pe ni wykorzystane. W przypadku ledzia jest to zaledwie 64,5%, za w przypadku szprota 
52,6% dost pnego limitu po owowego. Brak pe nego wykorzystania zasobów ledzi ba tyckich wynika 
z sytuacji panuj cej na polskim rynku rybnym oraz braku odpowiedniej infrastruktury w polskich 
portach pozwalaj cej przeprowadzi proces wst pnego przetwórstwa. led ba tycki, chocia 
wyst puj cy w du ej ilo ci, w porównaniu do ledzia atlantyckiego, posiada znacznie ni sz

 

zawarto

 

t uszczu, dlatego te nie cieszy si zbyt du popularno ci w przetwórstwie.    

W rybo ówstwie ba tyckim mo na wyodr bni jego cz okre lon jako rybo ówstwo 
przybrze ne. Do rybo ówstwa przybrze nego zaliczamy po owy o charakterze rzemie lniczym, 
uprawiane g ównie w granicach morza terytorialnego RP statkami rybackimi o d ugo ci ca kowitej do 
12 metrów, przy czym nale y zaznaczy , e strefa o szeroko ci 3 mil morskich od wybrze a stanowi 
pas wód zakazanych dla po owów kutrowych i tra owych. Poza dzia alno ci po owow , cz 
rybaków odziowych podejmuje dodatkowe prace przynosz ce dochody, przewa nie w zakresie us ug 
turystycznych. Eksploatacja zasobów rybnych strefy przybrze nej jest cz sto jedynym ród em 
utrzymania dla wielu rodzin, dlatego wa ne jest optymalne gospodarowanie tymi zasobami.  

Rybo ówstwo dalekomorskie  

Na dzie 1 stycznia 2007 r. polska flota dalekomorska liczy a 4 jednostki, z czego 1 by a 
w asno ci Skarbu Pa stwa natomiast 3 jednostki nale a y do armatorów prywatnych.   

W roku 2004 r. po owy dalekomorskie koncentrowa y si g ównie na Atlantyku antarktycznym 
(45,7% udzia u) a wysoko po owów wynosi a w przybli eniu oko o 9 tys. ton.  Udzia y innych rejonów 
wynosi y 22,3% dla pó nocno-wschodniego Atlantyku, 20,8% dla po udniowo-wschodniego Atlantyku i 
11,2% dla pó nocno-zachodniego Atlantyku.   

Struktur gatunkow po owów rybo ówstwa dalekomorskiego obrazuje poni sza tabela:  

Gatunek 2004 2005  2006 
Kryl 8 967 4 368 5 412 

Karmazyn 2 950 2 410 4 486 

Dorsz 1 451 1 081    901 

Ostrobok 4 062 798     40 

Krewetka 1 302 588   469 

gatunek/ryby 2004 2005 2006 
Szprot 96 658 74 383

 

56 211

 

led

 

28 409 21 819

 

20 638

 

Dorsz 15 120 12 783

 

15 080

 

P askie 8 889 11 250

 

9 583

 

Tro w drowna  179 646 szt.   141 857 szt.

 

128 279 szt.

 

oso atlantycki  16 483 szt. 21 945 szt. 21 377 szt. 

Pstr g t czowy  1 538 szt. 1296 szt.

 

45 szt.

 

Inne 3 761 3 420 2 987 
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B kitek 345 - 3 891 

led

 
150 1 081 1 525 

Inne 495 1 680 3 752 

RAZEM 19 722 12 002                   20 476 
ród o: MIR 

Statki dalekomorskie maj w pe ni opanowan technologi po owu kryla, który cieszy si 
du ym uznaniem na rynkach zagranicznych. Ponadto Polska w pe ni opanowa a technologi 
przetwórstwa, przez co pozyska a wysok jako produkcji oraz patent na pozyskiwanie mi sa 
krylowego. 

 Porty i przystanie morskie   

Polskie wybrze e ba tyckie ma ogó em 59 zarejestrowanych przystani, portów rybackich i 
miejsc przeznaczonych do wy adunku produktów rybnych. Z tego blisko po owa to miejsca 
wy adunkowe na pla y, zwykle wyposa one tylko w pochylni lub wyci gark do wyci gania odzi na 
l d. W ród polskich portów, 14 zosta o wyznaczonych do wy adunku dorsza. Korzystaj z nich statki, 
na których pok adzie znajduj si dorsze w ilo ci wi kszej ni 750 kg ywej wagi. Dokonywane przez 
nie wy adunki dokonywane si wy cznie w ni ej wymienionych portach:  
Gda sk, Gdynia, W adys awowo, Jastarnia, Hel, eba, Rowy, Ustka, Dar owo, Ko obrzeg, D wirzyno, 

winouj cie, Dziwnów oraz Mrze yno.  
10 portów rybackich ma szczególne znaczenie dla statków rybackich. S to: 

1) Wybrze e Zachodnie: winouj cie, Dziwnów; 
2) Wybrze e rodkowe: Ko obrzeg, Dar owo, Ustka, eba; 
3) Wybrze e Wschodnie: W adys awowo, Jastarnia, Hel, Gdynia. 

Kontrola i nadzór w zakresie wykonywania rybo ówstwa morskiego nad wszystkimi portami 
jest sprawowana przez okr gowych inspektorów rybo ówstwa morskiego. Najwa niejsze porty, je li 
chodzi o ilo wy adowywanej ryby, ilo obs ugiwanych kutrów rybackich i wyposa enie to Ko obrzeg, 
Dar owo, Ustka, W adys awowo i Hel. W Polsce s równie trzy du e porty handlowe, w których maj 
swoje siedziby przedsi biorstwa po owów dalekomorskich. S to: winouj cie, Szczecin i Gdynia. 
Flota dalekomorska po awiaj ca na bardzo odleg ych od Polski owiskach jest obs ugiwana w portach 
zagranicznych. 

89 % ogólnej ilo ci wy adunków dokonywana jest na rodkowym i wschodnim wybrze u. 74% 
ogólnej ilo ci wy adunków jest dokonywane w pi ciu g ównych portach.  

W wi kszo ci polskie porty rybackie s p ytkie, ich g boko ci przy nabrze ach wynosz od 
1,5 do 5 m, dotyczy to zw aszcza portów zlokalizowanych na obu zalewach: Szczeci skim i Wi lanym. 
Najwi ksze g boko ci maj : Ko obrzeg (6,5-7,3 m), Ustka (4,5-5,5 m) i Dar owo (3,5-5,5 m). Porty 
rybackie posiadaj wystarczaj c d ugo nabrze y zapewniaj c cumowanie i postój floty. Stan 
techniczny nabrze y jest bardzo zró nicowany: od nowego nabrze a na Helu, w dobrym stanie we 
W adys awowie, po nabrze a wymagaj ce mniejszych i wi kszych remontów w pozosta ych portach. 

Roz adunek ryb odbywa si za pomoc statkowych urz dze prze adunkowych. Ryb w 
skrzyniach po 20 i 25 kg prze adowuje si na nabrze e i ustawia na palety, lub prze adowuje si 
bezpo rednio do samochodów.  

Porty rybackie s coraz cz ciej wykorzystywane w zakresie turystyczno 

 

rekreacyjnym: 
ró nego rodzaju us ugi sezonowe, przewozy pasa erskie, sporty wodne, w sezonie letnim 
wykorzystanie statków w celach rekreacyjnych, takich jak wycieczki morskie i owienie ryb. Ma e porty i 
przystanie pla owe s nieod czn cz ci obrazu kulturowego wybrze a Ba tyku stanowi c atrakcje 
turystyczne.  

2.1.3. Chów i hodowla ryb  

Chów i hodowla ryb w Polsce obejmuje przede wszystkim gatunki ryb s odkowodnych. Chów i 
hodowla ryb morskich dotychczas nie by a przedmiotem komercyjnej dzia alno ci prowadzonej na 
du

 

skal .  
Bior c pod uwag gatunki ryb i stosowane techniki hodowlane, mo na wyró ni dwa typy 

dzia alno ci: produkcj s odkowodnych ryb ciep olubnych (karp)oraz s odkowodnych ryb zimnolubnych 
(g ównie pstr g t czowy).  

Gospodarstwa hodowlane zlokalizowane s w ró nych regionach ca ego kraju. Ocenia si , e 
spo ród oko o 600 gospodarstw hodowlanych prowadz cych chów i hodowl w celach komercyjnych, 
znaczna wi kszo

 

tj. ok. 400 specjalizuje si w produkcji karpia, pozosta e za zajmuj si chowem i 
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hodowl pstr ga. W wi kszo ci przypadków do celów hodowlanych pobierana jest woda 
powierzchniowa, której jako i ilo istotnie limituje rodzaj i wielko produkcji ryb.  

Ponad 50% wszystkich gospodarstw hodowlanych, d c do dywersyfikacji dzia alno ci, 
prowadzi chów i hodowl wi cej ni jednego gatunku ryb (np: lin, to pyga bia a i pstra, amur, jesiotr, 
pstr g potokowy, pstr g ródlany, tro jeziorowa i w drowna, oso atlantycki). Wymienione wy ej 
gospodarstwa prowadz dzia alno hodowlan na ok. 50 tys. ha stawów, co stanowi ok. 70% 
powierzchni stawów w Polsce.  

Polska jest najwi kszym producentem karpia w Unii Europejskiej. Praktycznie ca o produkcji 
przeznaczona jest na rynek krajowy. Chów i hodowl karpia prowadzi si przede wszystkim w 
ziemnych stawach rybnych, wykorzystuj c naturalne mo liwo ci produkcyjne gruntu i wód w stawach. 
Ten rodzaj dzia alno ci uwa a si , e ma charakter produkcji ekstensywnej, okre lanej czasami 
mianem produkcji ekologicznej (organicznej), która nie wp ywa negatywnie na rodowisko. Ziemne 
stawy karpiowe stanowi wa ny i cenny element tradycyjnego krajobrazu wiejskiego i krajowych 
systemów ochrony ró norodno ci biologicznej. W warunkach polskich, ziemne stawy rybne pe ni 
ró norodne dodatkowe funkcje, m.in. przyczyniaj si do poprawy jako ci wód powierzchniowych, 
retencjonuj wody powierzchniowej, tworz liczne siedliska dla ro lin i zwierz t z gatunków prawnie 
chronionych. W niektórych regionach kraju, obszary sieci Natura 2000 wyznaczone zosta y w a nie 
dzi ki zlokalizowaniu w ich granicach du ych kompleksów ziemnych stawów karpiowych, na których 
wyst puj licznie rzadkie i cenne gatunki ro lin i zwierz t.   

Drugim typem dzia alno ci hodowlanej pod wzgl dem znaczenia, jak wspomniano wy ej, jest 
produkcja s odkowodnych ryb zimnolubnych, g ównie pstr ga t czowego. Zdecydowana wi kszo 
gospodarstw pstr gowych zlokalizowana jest w Polsce pó nocnej i po udniowej tj. na terenach 
zasobnych w czyste i ch odne wody rzek i potoków. W chowie i hodowli ryb ososiowatych stosowane 
s intensywne metody, wykorzystuj ce nowoczesne pasze granulowane i rodki techniczne 
poprawiaj ce warunki przetrzymywania ryb w stawach betonowych.  

2.1.4. Rybo ówstwo ródl dowe  

Powierzchnia wód ródl dowych w Polsce (naturalnych i sztucznych) wynosi oko o 600 000 
ha, z czego: w tym oko o 300.000 ha jezior, 139.000 ha rzek i potoków, 55.000 ha zbiorników 
zaporowych (o pow. powy ej 20 ha), 40.000 ha zalewisk i starorzeczy. Powierzchniowe wody p yn ce 
stanowi w wi kszo ci w asno Skarbu Pa stwa.  
Wykonywanie rybo ówstwa ródl dowego jest w Polsce jedn z tradycyjnych form korzystania z 
zasobów naturalnych. Jednocze nie, na przestrzeni ostatnich lat zmianie ulegaj cele którym s u y 
prowadzenie gospodarki rybackiej. Obecnie priorytetowe wydaje si by fakt prowadzenia gospodarki 
rybackiej w sposób umo liwiaj cy zachowanie zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie 
umo liwiaj cym gospodarcze korzystanie z nich przysz ym pokoleniom.  

Jednym z najwa niejszych elementów racjonalnej gospodarki rybackiej s zarybienia wód 
ródl dowych prowadzone przez podmioty uprawnione do rybactwa. Dzi ki tym dzia aniom 

wyst powanie i po owy ryb z wielu cennych gatunków s ci gle mo liwe (certa, oso , tro w drowna, 
sielawa, sieja, w gorz). Zwi kszony popyt na materia zarybieniowy przyczynia si do zró nicowania 
asortymentu i wzrostu produkcji ryb w gospodarstwach hodowlanych i przyczynia si do rozwoju 
ca ego sektora w Polsce. 
Zgodnie z przepisami polskiego prawa, po owu ryb w wodach powierzchniowych w celach 
zarobkowych lub rekreacyjnych, dokonywa mog jedynie osoby i podmioty do tego uprawnione. 
Wraz z post puj c eutrofizacj wód ródl dowych i stosownie do wniosków formu owanych na 
podstawie wyników bada naukowych przewarto ciowaniu ulegaj cele, Na przestrzeni wielu lat 
istotnie zmniejszy si udzia rybo ówstwa ródl dowego w produkcji ywno ci ogó em, ro nie 
natomiast znaczenie tej dzia alno ci w racjonalnym zarz dzaniu zasobami rodowiska wodnego w 
celu ochrony ró norodno ci biologicznej i zachowania zasobów ryb dla przysz ych pokole .  

W 2005 r. od owiono w wodach powierzchniowych w celu wprowadzenia na rynek oko o 3.500 
ton ryb, a w 2006 r 2870 ton ryb. Jest to kolejny rok, w którym odnotowano zmniejszenie si wielko ci 
po owów przez rybaków zawodowych. rednia wielko

 

po owów prowadzonych przez rybaków 
zawodowych ka dego roku wyra nie ulega zmniejszeniu 

W po owach ryb w ródl dowych wodach powierzchniowych stale ro nie udzia po owów o 
charakterze rekreacyjnym. Szacuje si , e w 2005 r. w po owach w dkarskich od owiono cznie 
prawie 10.000 ton ryb, a w 2006 prawie 15.000 ton ryb. W Polsce amatorski po ów ryb uprawia 
czynnie prawie 1.500.000 osób. Rozwój us ug zwi zanych z rekreacji w dkarsk od wielu ju lat 
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umo liwia dywersyfikacj dochodów w gospodarstwach rybackich, utrzymanie zatrudnienia na 
terenach wiejskich i ich aktywizacj gospodarcz i turystyczn . Ocenia si , e gospodarka rybacka 
mo e przyczyni si do aktywizacji gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej. Jej dalszy rozwój ma 
istotne znaczenie dla zrównowa onego wzrostu gospodarczego na terenach, na których 
zlokalizowane jeziora i rzeki, cenne przyrodniczo i atrakcyjne pod wzgl dem turystycznym. 
Gospodarstwa prowadz ce gospodark ryback w wodach ródl dowych w coraz wi kszym stopniu 
dokonuj inwestycji w infrastruktur zwi zan z chowem i hodowl ryb, produkcj materia u 
zarybieniowego, przetwórstwem oraz sprzeda ryb oraz us ugami zwi zanymi z rekreacja 
w dkarsk .   

2.1.4. Przetwórstwo  

Wed ug danych G ównego Inspektoratu Weterynarii na koniec listopada 2006 r roku, 220 
zak adów przetwórstwa rybnego by o uprawnionych do handlu produktami rybnymi na obszarze Unii 
Europejskiej, natomiast pozosta e 53 by y uprawnione do sprzeda y bezpo redniej (prowadz 
sprzeda na rynki lokalne i nie musz spe nia wymogów handlu produktami rybnymi na obszarze 
UE).  

Cech charakterystyczn przetwórstwa jest logiczne koncentrowanie si ma ych firm na 
prostszych, z punktu widzenia technologii, produktach na przyk ad w dzone, solone, podczas gdy 
firmy wi ksze podejmuj produkcj grup towarowych o bardziej z o onych technologiach. Jest to 
typowa regu a rynkowa dla rozwini tego technologicznie i organizacyjnie, prawid owo funkcjonuj cego 
przemys u.   

W polskim przetwórstwie wykorzystuje si coraz wi cej surowców importowanych. Jest to 
wynik ogranicze w dost pno ci polskiej floty rybackiej do zasobów, niskiej przydatno ci 
technologicznej i cz sto niskiej jako ci dostarczanych do przetwórstwa surowców ba tyckich, a tak e 
liberalizacji handlu zagranicznego.  

Finaln produkcj przetwórstwa rybnego na l dzie obrazuje poni sza tabela:  

Tabela 4. Szacunek produkcji finalnej przetwórstwa rybnego na l dzie  

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005  2006 S 

Wielko produkcji (tys. ton) 273,2 274,0 309,1 348,2 400,0 

Warto produkcji (mln z ) 2 014 2 300 2 850 3 300 4 300 
S  szacunek 

ród o: Szacunek w asny MIR.  

G ówne surowce wykorzystywane w przetwórstwie to led , makrela, oso , ryby bia e (dorsz). 
Wzrasta równie wielko przetwarzanych ryb ródl dowych. 

3. G ówne wnioski pochodz ce z  realizacji dzia a w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 . 

Z dniem 1 maja 2004 r. Polska przyst pi a do Unii Europejskiej i otrzyma a mo liwo wsparcia 
finansowego sektora rybackiego w ramach Instrumentu Finansowego Wsparcia Rybo ówstwa (IFWR). 
Termin przyst pienia do UE przes dzi , e dzia ania w ramach IFWR mog y by zaplanowane na 
stosunkowo krótki okres tj. od po owy 2004 r. do ko ca 2006 r. Na podstawie wyników analizy sytuacji 
sektora rybackiego ustalono, e w miar mo liwo ci nale y w latach 2004-2006 uruchomi dzia ania 
we wszystkich osiach priorytetowych SPO. Wspó finansowanie projektów okre lono na najwy szym 
mo liwym poziomie, zgodnie z tabel w aneksie do rozporz dzenia. Za o ono tak e, e wi kszo 
projektów realizowana b dzie z inicjatywy beneficjentów i rola administracji zarz dzaj cej ograniczona 
b dzie jedynie do informowania beneficjentów i promowania nowych mo liwo ci wsparcia dost pnych 
w okresie programowania 2004-2006 w ramach IFWR.    

Priorytet 1. Dostosowanie nak adu po owowego do zasobów  

Dostosowanie nak adu po owowego do zasobów Morza Ba tyckiego by o priorytetowym dzia aniem 
Programu Operacyjnego w latach 2004-2006. Realizowane dzia ania w ramach tego priorytetu 
cieszy y si ogromnym zainteresowaniem w ród potencjalnych beneficjentów. W wyniku tego, szybko 
zosta y osi gni te zak adane rezultaty, a mianowicie 40% redukcja floty ba tyckiej. Z tego te powodu,  
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dnia 2 marca 2006 r. zdecydowano o zaprzestaniu naboru wniosków do dzia ania 1.1. Z omowanie 
statków rybackich.  
W zwi zku z osi gni ciem tak du ej redukcji floty po owowej w latach 2004-2006, w okresie 
programowania 2007-2013 redukcja floty realizowana b dzie ju w bardzo ograniczonym zakresie.  

Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej  

Dzia anie 2.1. Budowa nowych statków - nie zosta o zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami. 
Przyczyn takiej sytuacji by y zmiany prawa wspólnotowego w tym zakresie w 2002 r., umo liwiaj ce 
przyznawanie tego rodzaju pomocy wy cznie do 31 grudnia 2004 r. W zwi zku z ograniczonymi 
ramami czasowymi realizacji oraz pocz tkow faz

 

funkcjonowania SPO, brak by o poprawnie 
z o onych wniosków w ramach tego dzia ania, czego skutkiem aden z nich nie móg

 

zosta 
zatwierdzony do realizacji.  
Dzia anie 2.2. Modernizacja istniej cych statków rybackich - nie cieszy o si du ym zainteresowaniem 
w ród potencjalnych beneficjentów. G ównym powodem by liczny udzia beneficjentów w projektach 
zwi zanych z dzia aniem 1.1. Z omowanie statków rybackich. Specyfika floty polskiej determinowa a i 
nadal determinuje potrzeby w a cicieli statków rybackich g ównie w zakresie modernizacji jednostek 
nap dowych. Jest to zwi zane z faktem, i silniki eksploatowane na kutrach rybackich s przestarza e 
i charakteryzuj si znacznym zu yciem paliwa. Innym powodem ograniczonego zainteresowania 
beneficjentów w zakresie modernizacji by fakt i decyzja o z omowaniu statku na wypadek 
gwa townego pogorszenia si stanu zasobów ryb, skutkowa aby konieczno ci proporcjonalnego 
zwrotu pomocy uzyskanej na modernizacj (konieczno utrzymania trwa o ci projektu przez 5 lat). 
Mimo powy szego, realizacja SPO 2004-2006 pozwala jednak wnioskowa , i inwestycje poczynione 
przez w a cicieli statków rybackich w zakresie Dzia ania 2.2. mia y pozytywne efekty w postaci m.in. 
poprawy jako ci surowca rybnego. Mo liwo otrzymania dofinansowania w tym zakresie oceniana 
by a przez beneficjentów jako znacz ce wsparcie w utrzymaniu i podnoszeniu standardów 
dotycz cych bezpiecze stwa pracy na morzu. Istnieje potrzeba dalszych inwestycji w zakresie 
modernizacji floty.   

Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urz dzenia 
portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo ówstwo ródl dowe  

Dzia anie 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych - podstawowym celem dzia ania by o stworzenie 
stabilnych podstaw przyrodniczych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach 
morskich i ródl dowych w wyniku przywrócenia mo liwo ci w drówki ryb dwu rodowiskowych w 
wodach ródl dowych oraz budowy sztucznych raf w wodach morskich. rodki finansowe alokowane 
w tym dzia aniu zosta y wykorzystane oraz dane przedstawione przez beneficjentów pozwalaj s dzi , 
e realizacja projektów istotnie przyczyni si do umo liwienia w drówki ryb dwu rodowiskowych w 

znacznie wi kszym zakresie, dzi ki czemu poprawie ulegnie stan ró norodno ci biologicznej 
ekosystemów wodnych.  
Dzia anie 3.2. Chów i hodowla ryb - podstawowym celem dzia ania by a poprawa rentowno ci 
ródl dowej gospodarki rybackiej i jako ci jej produktów. Beneficjenci pozytywnie oceniali wp yw 

otrzymanego wsparcia na zwi kszenia konkurencyjno ci zewn trznej ich gospodarstwa oraz 
zmniejszenie niepo danego oddzia ywania chowu i hodowli ryb na rodowisko. Zainteresowanie tym 
rodzajem wsparcia nale y uwa a , za wyj tkowo du e i warte kontynuowania i rozbudowania o nowe 
mo liwo ci, jakie stwarza EFR.  
Dzia anie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa - inwestycje realizowane w ramach tego dzia ania 
przyczyni si do poprawy jako ci procesów produkcyjnych oraz poprawi komfort pracy osób 
zaanga owanych w obs ug operacji prze adunkowych w portach rybackich, w tym armatorów statków 
rybackich. Dzia ania te niew tpliwie pozytywnie wp yn na utrzymanie rybo ówstwa o charakterze 
lokalnym oraz poprawi warunki pracy rybaków przybrze nych. Wi kszo z o onych wniosków o 
dofinansowanie dzia a w ramach dzia ania 3.3. dotyczy a inwestycji tylko w okre lonej cz ci 
infrastruktury portowej np. przebudowy dróg portowych, instalacji zbiorników do odbioru wód 
zaolejonych, doposa enia warsztatów portowych itp. Istnieje wyra na potrzeba dalszych inwestycji w 
tym zakresie. 
Dzia anie 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny - popularno dzia ania sprawi a, e warto z o onych 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 2,5-krotnie przekroczy a warto alokacji w tym 
dzia aniu. Przyczyny tak ogromnego zainteresowania tym dzia aniem to szybki rozwój sektora 
przetwórstwa.  
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Dzia anie 3.5. Rybo ówstwo ródl dowe - ze wzgl du na w ski zakres przedmiotowy dzia a , na które 
zgodnie z przepisami o IFWR mo na by o udzieli wsparciem, alokuj c rodki finansowe liczono si z 
niedu ym zainteresowaniem beneficjentów. Uznano, e adne gospodarstwo prowadz ce 
rybo ówstwo ródl dowe nie powinno zosta pozbawione mo liwo ci wsparcia. Wi kszo planów 
inwestycyjnych gospodarstw prowadz cych rybo ówstwo ródl dowe skierowana by a na inwestycje 
zmierzaj ce do dywersyfikacji prowadzonej dzia alno ci w kierunku chowu i hodowli ryb. Zakres 
przedmiotowy tego samego dzia ania w EFR zosta istotnie rozszerzony o nowe mo liwo ci.   

Priorytet 4 Inne dzia ania  

Dzia anie 4.2. Dzia ania spo eczno-ekonomiczne Operacja 4.2.1. Trwa e zaprzestanie wykonywania 
zawodu przez rybaka - zdecydowana wi kszo beneficjentów operacji 4.2.1. wraz ze skorzystaniem 
ze rodków przesz a na rent lub emerytur . Oceniaj c wysoko otrzymywanej pomocy finansowej 
ok. 2/3 beneficjentów pozytywnie wypowiada o si o jej wysoko ci, akceptuj c otrzymywane rodki. 
Operacja 4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim - skierowana by a do rybaków, którzy utracili 
miejsce pracy w wyniku trwa ego wycofania statku rybackiego. Otrzymana rekompensata jest 
zwi zana z zaniechaniem pracy w zawodzie rybaka przez 12 miesi cy. Jako przyczyny takiego stanu 
rzeczy wymieniano trudn sytuacj finansow oraz brak mo liwo ci znalezienia pracy w innym ni 
dotychczas wykonywanym zawodzie. 
Operacja 4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podj cie przez nich oko orybackiej 
dzia alno ci gospodarczej i Operacja 4.2.4. Nabycie w asno ci statku rybackiego  
Od momentu rozpocz cia wdra ania SPO nie z o ono ani jednego wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach  tych operacji. 
Dzia anie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne - istnieje du a 
potrzeba na realizacj dzia a promocyjnych w Polsce. Promocja i marketing ryb i produktów rybnych 
w Polsce s ci gle s abo rozwini te, dlatego te dofinansowanie np. udzia u przedsi biorców w 
targach przetwórstwa rybnego, badania konsumentów etc. mo e mie bardzo dobry wp yw na 
promocj spo ycia ryb. Natomiast podstawowym problemem, z którym zetkn li si beneficjenci 
realizuj cy projekty w tym dzia aniu, okaza si zbyt w ski wachlarz kategorii kosztów uznawanych za 
kwalifikowane oraz zbyt niski, zdaniem beneficjentów, stopie refundacji poniesionych kosztów 
(40%).Dzia anie nie spe ni o w pe nym zakresie celu, jakim jest zwi kszenie sprzeda y produktów 
rybnych. Beneficjenci wyra nie oczekuj , e ten rodzaj dzia a powinny by inicjowane przede 
wszystkim przez administracj we wspólnym interesie ca ej bran y.  
Dzia anie 4.4. Dzia ania organizacji obrotu rynkowego - dzia alno organizacji producentów ryb jest 
nowym zjawiskiem w rybo ówstwie polskim, istnieje wysokie zapotrzebowanie na projekty 
finansowane w ramach tego dzia ania. Pomoc finansowa dost pna w ramach tego dzia ania zosta a 
wykorzystana przez nowopowsta e organizacje producenckie na sfinansowanie cz ci kosztów 
administracyjnych zwi zanych z za o eniem biura i obs ug administracyjn organizacji. Stanowi ona 
powa ny wk ad finansowy umo liwiaj cy pokrycie znacznej cz ci kosztów dzia ania. Przyznana 
pomoc nie wp yn a na stabilizacj rynku rybnego z uwagi na zbyt krótki okres funkcjonowania 
organizacji producenckich.  
Dzia anie 4.5. Czasowe zawieszenie dzia alno ci i inne rekompensaty finansowe - dzia anie to 
gwarantowa o wyp aty rekompensat finansowych z tytu u postoju wynikaj cego z tytu u wyd u onego 
okresu zakazu po owów dorsza (poza sta ym okresem ochronnym wynikaj cym z tar a tego gatunku 
ryb). Nale y stwierdzi , e pomoc finansowa udzielona beneficjentom (armatorom statków rybackich) 
w zwi zku z czasowym zawieszeniem dzia alno ci po owowej nie wype ni a w du ym stopniu ich 
oczekiwa .  
Dzia anie 4.6. Dzia ania innowacyjne i inne - w przypadku dzia ania 4.6. zauwa y nale y, e 
wprowadzenie nowych technologii w po owach (wzrost selektywno ci) i w przetwórstwie ryb stanowi 
kluczowy element umo liwiaj cy funkcjonowanie w d u szej perspektywie polskich producentów 
zarówno na rynku wewn trznym jak i na rynkach europejskich. Projekty wdra ane w ramach dzia ania 
4.6. zak adaj m.in.. wprowadzenie technologii wp ywaj cych na jako produktów trafiaj cych na 
rynek. Realizacja takich projektów umo liwia utrzymanie wymaganych standardów, a co za tym idzie, 
prze amuje jedn z barier ograniczaj c ekspansj rodzimych producentów na rynkach wspólnoty.  

4. Si y nap dowe i tendencje rozwojowe wraz z sektorowym i regionalnym wymiarem 
spo eczno-gospodarczego rozwoju sektora rybactwa.  
Chów i hodowla ryb 
Chów i hodowla ryb jest szybko rozwijaj c si dzia alno ci na ca ym wiecie, w tym równie w 
Polsce. Wzrasta wielko ogólna produkcji hodowlanej. Zmieniaj si tak e stosowane techniki chowu 
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ryb. Spo ycie ryb s odkowodnych w Polsce jest stosunkowo niskie, nie mniej jednak ryby 
s odkowodne spostrzegane s przez konsumentów jako zdrowy i atrakcyjny produkt ywno ciowy. 
Wydaje si , e na wielko spo ycia ryb s odkowodnych wp ywa wiele czynników zwi zanych m.in. z 
relacjami cenowymi mi dzy ró nymi produktami ywno ciowymi, czasem i miejscem sprzeda y 
(okresy wi teczne i wakacyjne), stopniem przetworzenia ryb, czy skuteczno ci akcji promocyjnych. 
Wielko produkcji pstr ga t czowego w Polsce stale ro nie. Wielko rocznej produkcji karpia 
utrzymuje si na stabilnym poziomie. Gospodarstwa rybackie coraz wi ksz uwag zwracaj na 
mo liwo zastosowania nowoczesnych technologii hodowlanych i rodków ywienia ryb. Hodowcy 
ryb po wi caj zagadnieniom ochrony rodowiska wiele uwagi. Du ym zainteresowaniem w ród 
gospodarstw hodowlanych ciesz si inwestycje poprawiaj ce oddzia ywanie obiektów na rodowisko. 
Coraz wi ksza grupa gospodarstw hodowlanych stara si zdywersyfikowa dzia alno , rozszerzaj c 
produkcje hodowlan o nowe, poszukiwane na rynku rodzaje produktów (materia zarybieniowy) lub 
wprowadzaj c nowe gatunki ryb i raków (np.: amur, jesiotr, oso atlantycki, rak szlachetny, sum 
europejski, sumik afryka ski, tro w drowna, szczupak), albo oferuj c us ugi dodatkowe zwi zane z 
prowadzon produkcja ryb (np.: agroturystyka, owiska w dkarskie, przetwórstwo ryb, gastronomia). 
Proces dywersyfikacji jest bardzo po dany, maj c na uwadze zmieniaj ce si preferencje 
konsumentów i stale rosn ce zapotrzebowanie gospodarki rybackiej na materia zarybieniowy, w tym 
gospodarki ukierunkowanej na rozwój turystyki w dkarskiej.  
Z inicjatywy hodowców ryb czynione s starania, które celem jest wzmocnienie ich pozycji w obrocie 
produktami rybnymi (organizacje producentów ryb) oraz zwi kszenie zaufania konsumentów do 
produktów rybnych pochodz cych z chowu i hodowli ryb s odkowodnych (oznaczenia geograficzne, 
marki handlowe).  
Nale y zauwa y , e ze wzgl du na po o enie obiektów gospodarki rybackiej na terenach wiejskich, z 
regu y pozbawionych alternatywnych miejsc pracy, gospodarstwa rybackie s cennym i licz cym si w 
warunkach lokalnych pracodawc . Istniej cy w kraju system szkolnictwa (zawodowego i wy szego) 
zapewnia, e na rynku pracy trafiaj osoby odpowiednio przygotowane. Osoby pracuj ce w 
gospodarstwach rybackich ch tnie korzystaj z mo liwo ci podnoszenia kwalifikacji i umiej tno ci 
zawodowych.   

Rybo ówstwo ródl dowe 
W przypadku rybo ówstwa ródl dowego zauwa alne jest utrzymanie si spadku znaczenia tej 
dzia alno ci, jako dostawcy ryb na rynek. Wielko po owów ryb narz dziami rybackim zmniejszaj 
si , wzrasta za to znaczenie ekonomiczne po owów w dkarskich i towarzysz cej im dzia alno ci 
us ugowej (turystyka w dkarska) zwi zanej z nimi potrzeby Cele i sposoby prowadzenia rybo ówstwa 
ródl dowego ulegaj sta emu przewarto ciowaniu, zgodnie z aktualnymi wnioskami z bada 

naukowych i potrzebami konsumentów (turystyka i wypoczynek). Funkcjonuj cy w Polsce system 
uprawnie do rybackiego korzystania z powierzchniowych wód ródl dowych korzysta z rozwi za 
zak adaj cych wspó odpowiedzialno gospodarstw rybackich za stan zasobów ryb. Badacze 
podkre laj pozytywny wp yw zrównowa onego rybo ówstwa ródl dowego na ochronne i 
konserwatorskie funkcje wspó czesnej gospodarki rybackiej. Racjonalnie prowadzona gospodarka 
rybacka mo e z powodzeniem s u y utrzymaniu zasobów ryb w dobrym stanie, a nawet zachowaniu 
lub odtworzeniu populacji ryb z gatunków zagro onych zmieniaj cymi si warunkami w rodowisku 
naturalnym (eutrofizacja wód, przerwanie biologicznej ci g o ci wód p yn cych). Rozwój wspó pracy 
podmiotów uprawnionych do rybactwa oraz instytucji naukowo-badawczych mo e przyczyni si do 
poprawy efektywno ci podj tych dzia a w zakresie ochrony zasobów ryb w wodach ródl dowych.   

Rybo ówstwo morskie 
Do mocnych stron rybo ówstwa ba tyckiego z pewno ci nale y zaliczy jego d ug i historycznie 
umocowan tradycj , atwy dost p do wydajnych i bogatych w zasoby owisk, nowoczesne i 
odpowiadaj ce wiatowym standardom wyposa enie cz ci floty kutrowej. 
Wszystkie polskie statki dalekomorskie posiadaj odpowiednie certyfikaty jako ci, które umo liwiaj 
eksport surowca rybnego na rynki zagraniczne.  
Czynnikiem sprzyjaj cym rybo ówstwu ba tyckiemu jest rynek krajowy o znacznym potencjale 
nabywczym, gdy istnieje coraz wi ksze zapotrzebowanie na ryby oraz produkty rybne. Rybo ówstwo 
dalekomorskie i rybo ówstwo ba tyckie charakteryzuje si wykwalifikowan kadr ryback , która cieszy 
si znacznym uznaniem na wiatowym rynku pracy. W Polsce dzia aj trzy jednostki akademickie: 
Akademia Morska i Akademia Rolnicza w Szczecinie oraz Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w 
Olsztynie, szkol ce przysz a kadr ryback . Uczelnie te stanowi znaczne zaplecze szkoleniowe i 
naukowe dla sektora rybackiego.  
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Przetwórstwo ryb i spo ycie ryb 
Dynamiczny rozwój przetwórstwa jest czynnikiem nap dzaj cym koniunktur w rybo ówstwie, gdy z 
jednej strony umo liwia wzrost poda y przetworów rybnych na naszym rynku, a z drugiej pozwala na 
ekspansj na rynki zagraniczne. Stworzenie sprawnego rynku rybnego jak i organizacji producentów 
rybnych (konsolidacja kapita owa ma ych zak adów) umo liwi polskim zak adom przetwórstwa rybnego 
wykorzystywa na zasadach konkurencyjno ci surowiec pochodz cy z Unii Europejskiej.  
Do mocnych stron polskiego przetwórstwa zaliczy nale y stosunkowo tani si robocz przy 
jednocze nie dobrze wyszkolonej kadrze technologicznej, co ma istotne znaczenie w tej dziedzinie 
gospodarki, ponadto znaczne mo liwo ci eksportowe oraz nienasycony rynek ryb i produktów rybnych 
w Polsce, jak równie gotowo ze strony zak adów przetwórczych do  poddania si modernizacji. 
Polska nale y do krajów o niskim spo yciu ryb, które w przeliczeniu na wag yw w 2006 r. wynios o 
przeci tnie 11,83 kg na 1 mieszka ca, co stanowi o wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5%. W 
strukturze spo ycia dominuj ryby morskie (85-87%).Spo ycie ryb s odkowodnych, które maj oko o 
11 - 13% udzia w ca kowitym spo yciu ryb i owoców morza, waha si od 1,3 do 1,4 kg/osob .  

5. Analiza SWOT sektora.  

5.1. Mocne strony sektora:  

- dost p do zasobów ryb morskich i s odkowodnych, 
- liczne porty i przystanie rybackie,  
- flota rybacka przystosowana do prowadzenia zró nicowanej dzia alno ci po owowej,  
- wykwalifikowana kadra rybacka, 
- proekologiczny i regionalny charakter rybo ówstwa i akwakultury,  
- gospodarka rybacka na wodach ródl dowych s u ca zachowaniu bioró norodno ci, 
- d uga tradycja polskiego sektora rybo ówstwa, baza historyczna, 
- bran owe zaplecze naukowo-badawcze, 
- w du ej mierze zmodernizowane zak ady przetwórcze, 
- wysoka jako przetworów rybnych (produktów rybo ówstwa).  

5.2. S abe strony sektora

  

- flota rybacka wymagaj ca modernizacji i restrukturyzacji, 
- sezonowo dost pu do surowca krajowego, 
- wysoka kapita och onno inwestycji, 
- brak zorganizowanego systemu promocji ryb i produktów rybnych 
- przestarza a infrastruktura w portach i przystaniach rybackich lub jej brak, 
- ma a atrakcyjno zawodu rybaka,  

5.3. Szanse:

  

- wzrost spo ycia ryb i produktów rybnych, 
- rozwój organizacji rynku rybnego w Polsce, 
- mo liwo rozwoju rybo ówstwa zwi zany z rosn cymi potrzebami spo ecze stwa w 

dziedzinie rekreacji, 
- rosn ce zapotrzebowanie na materia zarybieniowy, 
- rozwini cie systemu promocji produktów rybnych, 
- zmiana preferencji konsumenckich 
- poprawa kana ów dystrybucji i systemów logistycznych   

5.4. Zagro enia:

  

- zanieczyszczenie rodowiska naturalnego, 
- brak rodków na finansowanie i pre finansowanie wk adu w asnego w ramach projektów 

realizowanych w ramach funduszy strukturalnych, 
- ograniczenia w dost pie do surowca, 
- pogorszenie stanu zasobów, 
- problem k usownictwa w rybactwie ródl dowym. 
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6. Strategia rozwoju sektora  

Cel generalny  

Podstaw realizacji Strategii Rozwoju Rybo ówstwa 2007-2013 (SRR),  
a w konsekwencji instrumentów wsparcia polskiego sektora rybackiego w latach 2007-2013 w ramach 
Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa  
i nadbrze nych obszarów rybackich stanowi koncepcja zrównowa onego rozwoju polskiego 
sektora rybackiego. Zak ada ona wspieranie wspólnej polityki rybo ówstwa w celu optymalizacji 
potencja u produkcyjnego ywych zasobów morza dla zapewnienia ich eksploatacji przysz ym 
pokoleniom, przy jednoczesnym wsparciu dzia a na rzecz uzyskania trwa ej równowagi pomi dzy 
zasobami a zdolno ci po owow floty krajowej. Koncepcja ta jest wynikiem przyj cia przez Polsk i 
pozosta e pa stwa cz onkowskie Wspólnoty, na wiatowym Szczycie w sprawie Zrównowa onego 
Rozwoju, w Johanesburgu (wrzesie 2002 r.), zobowi zania do utrzymania lub przywrócenia zasobów 
do poziomu umo liwiaj cego maksymalny podtrzymywalny od ów (MSY), przy jednoczesnym 
zachowaniu równowagi zasobów morza. Planowane jest szybkie osi gni cie tego celu w odniesieniu 
do uszczuplonych zasobów, je li to b dzie mo liwe najpó niej w 2015 r.  

Istotne jest tak e wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwa o ci w sensie 
gospodarczym, rodowiskowym i spo ecznym, wsparcie zrównowa onego rozwoju rybo ówstwa 
ródl dowego, wzmacnianie konkurencyjno ci funkcjonuj cych struktur oraz rozwoju ekonomicznie 
ywotnych przedsi biorstw w sektorze rybactwa, wspieranie ochrony i poprawy rodowiska i zasobów 

naturalnych zwi zanych z sektorem rybactwa, wspieranie zrównowa onego rozwoju oraz poprawy 
jako ci ycia na obszarach , gdzie prowadzi si dzia alno nale c do sektora rybactwa, a ponadto 
propagowanie równo ci kobiet i m czyzn w procesie rozwoju sektora rybactwa oraz obszarów 
zale nych g ównie od rybactwa.  

Na podstawie analizy dokonano identyfikacji priorytetów Polski przedstawionych poni ej. Z 
uwagi na to, i w wi kszo ci wpisuj si one w priorytety Wspólnotowe, NSRR wykazuje spójno z 
za o eniami strategicznymi Wspólnoty w zakresie rozwoju rybactwa (zawartymi w rozporz dzeniu 
Rady 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego). Poni ej 
przedstawiony zosta schemat przeniesienia priorytetów Wspólnotowych na priorytety krajowe w 
zakresie rozwoju rybactwa. Wiele z priorytetów Wspólnotowych ma charakter uniwersalny w obr bie 
osi i przek ada si na priorytety krajowe, które cho ukazane bardziej szczegó owo, wpisuj si w 
priorytety UE. Jednocze nie odzwierciedlaj one w pe ni specyfik polskiego sektora rybackiego, z 
szeroka gam jego potrzeb.  

Cele i priorytety SRR 2007-2013 b d realizowane poprzez dzia ania w pe ni zgodne z 
dzia aniami przewidzianymi w Strategii Rozwoju Kraju wynikaj cymi z podstawowych dokumentów 
rz dowych, w ród których wiod ce znaczenie b dzie mie realizacja Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013. SRR stanowi uszczegó owienie kierunków 
wyznaczonych przez NSRO w obszarze sektora rybackiego.    
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Cele szczegó owe

Cele Wspólnotowe 
w ramach Europejskiego Funduszu 

Rybackiego 

Priorytety 
Wspólnotowe 

(osie priorytetowe) 
Priorytety Polski 

 

O 1: rodki na rzecz 
dostosowania 

wspólnotowej floty 
rybackiej  

Cele: 
1. Zapewnienie równowagi pomi dzy zasobami, a 

zdolno ci po owow

 

2.

 

2. Zapewnienie os on spo eczno-ekonomicznych dla 
pracuj cych w sektorze rybackim 

3. Wspieranie dzia a s u cych poprawie 
konkurencyjno ci polskiego rybo ówstwa  

4. Uzyskanie dodatkowych mo liwo ci po owowych i 
zwi kszenie zdolno ci po owowej floty 
dalekomorskiej  

 

O  2: akwakultura, 
rybo ówstwo 
ródl dowe, 

przetwarzanie i obrót 
produktami rybo ówstwa 

i akwakultury  

Cele: 
1. Zrównowa ony rozwój w zakresie chowu i hodowli 

oraz rybo ówstwa ródl dowego 
2. Kontynuowanie rozwoju, w tym podnoszenie 

standardów, w przetwórstwie rybnym oraz 
wspieranie stabilizacji zatrudnienia w przetwórstwie 
rybnym 

O 3: rodki s u ce 
wspólnemu interesowi 

Cele:  
1. Podniesienie standardów polskich portów i przystani 

rybackich 
2. Dzia ania na rzecz wzrostu konsumpcji produktów 

rybnych w kraju 
3. Wsparcie dzia a z zakresu ochrony i rozwoju flory i 

fauny wodnej 

 
1.  wspieranie wspólnej polityki 

rybo ówstwa w celu zapewnienia 
eksploatacji ywych zasobów 
wodnych i wsparcie dla akwakultury 
w celu zapewnienia trwa o ci w 
sensie gospodarczym, 
rodowiskowym i spo ecznym   

2. wsparcie trwa ej równowagi 
pomi dzy zasobami a zdolno ci 
po owow wspólnotowej floty 
rybackiej   

3. wsparcie zrównowa onego rozwoju 
rybo ówstwa ródl dowego   

4. wzmacnianie konkurencyjno ci 
funkcjonuj cych struktur oraz 
rozwoju ekonomicznie ywotnych 
przedsi biorstw w sektorze rybactwa 

  

5. wspieranie ochrony i poprawy 
rodowiska i zasobów naturalnych 

zwi zanych z sektorem rybactwa   

6. wspieranie zrównowa onego 
rozwoju oraz poprawy jako ci ycia 
na obszarach , gdzie prowadzi si 
dzia alno nale c do sektora 
rybactwa   

7. propagowanie równo ci kobiet i 
m czyzn w procesie rozwoju 
sektora rybactwa oraz obszarów 
zale nych g ównie od rybactwa   

O 4: zrównowa ony 
rozwój obszarów 

zale nych od rybactwa    

Cele: 
1. aktywizacja lokalnych spo eczno ci i samorz dów na 

rzecz wspólnych dzia a , 
2. poprawa poziomu ycia na obszarach zale nych od 

rybo ówstwa morskiego i akwakultury w uzupe nieniu 
do dzia a podejmowanych w ramach innych 
programów operacyjnych  
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7. Priorytety, rodki i dzia ania  

O Priorytetowa I. Dzia ania na rzecz adaptacji floty rybackiej  

1. Cele  

G ównymi celami osi priorytetowej s : 

 

uzyskanie i utrzymanie trwa ej równowagi pomi dzy zasobami, a zdolno ci 
po owow , 

 

zapewnienie os on spo eczno-ekonomicznych dla pracuj cych w sektorze rybackim, 

 

zapewnienie konkurencyjno ci rybo ówstwa, w cis ym powi zaniu ze stanem 
dost pnych zasobów morza, przede wszystkim poprzez modernizacj floty rybackiej 

 

dywersyfikacja dzia alno ci po owowej poprzez zwi kszenie wykorzystania niektórych 
zasobów ryb (szprot i led ba tycki). .  

2. Opis sytuacji wyj ciowej  

G ównym celem okresu programowania 2004-2006 by o dostosowanie zdolno ci po owowej 
do dost pnych zasobów morza. Cel ten zosta w pe ni osi gni ty (ok. 40% redukcji istniej cej floty). W 
zwi zku z powy szym relacja zdolno ci po owowej do dost pnych zasobów jest bliska docelowej 
warto ci.    

W okresie programowania 2007-2013 polityka zarz dzania flot krajow b dzie skupia a si w 
g ównej mierze na rodkach pozwalaj cych na jej modernizacj tj. na inwestycje na statkach rybackich 
oraz selektywno . Redukcja nak adu po owowego b dzie realizowana w bardzo ograniczonym 
zakresie i sprowadza si b dzie do eliminacji nielicznych, wybranych jednostek (zgodnie z kryteriami 
wyszczególnionymi poni ej). 

rodek 1.1 - Pomoc publiczna z tytu u trwa ego zaprzestania dzia alno ci po owowej  

1. Podstawa prawna  

Art. 23 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Celem rodka jest dostosowanie nak adu po owowego do stanu zasobów  zgodnie z krajowym planem 
dostosowania nak adu po owowego oraz planem odbudowy (zgodnym z rozporz dzeniem (WE) nr 
2371/2002), co umo liwi przywrócenie konkurencyjno ci bez nara ania zasobów.   

3. Opis rodka  

Wycofanie nak adu po owowego b dzie realizowane poprzez z omowanie statków rybackich pod 
bander pa stwa cz onkowskiego i z rejestracj we Wspólnocie oraz przekwalifikowanie na 
dzia alno dochodow I niedochodow .  

W przypadku utraty statku rybackiego w okresie pomi dzy dniem podj cia decyzji o przyznaniu premii, 
a faktyczn dat trwa ego zaprzestania dzia alno ci po owowej, Instytucja Zarz dzaj ca dokonuje 
korekty finansowej o kwot rekompensaty wyp aconej z tytu u ubezpieczenia.  

4. Linia demarkacyjna  

Nie zachodzi ryzyko jednoczesnego finansowania rodka z innych instrumentów finansowych 
Wspólnoty.   

Dzia anie 1.1.1. Z omowanie statków rybackich  

1. Opis dzia ania  

Celem dzia ania jest kontynuacja procesu dostosowania polskiej floty do dost pnych zasobów 
poprzez dobrowolne z omowanie statków rybackich, lecz ka dorazowo w oparciu o krajowy plan 
dostosowania nak adu po owowego, o którym mowa wy ej.  

2. Metoda naliczania pomocy finansowej  
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Pomoc finansowa b dzie udzielana w formie premii. Wysoko pomocy finansowej za zez omowanie 
statku rybackiego okre lona jest na podstawie kryteriów,  takich jak: wiek statku rybackiego oraz jego 
tona wyra ony w GT. Priorytetowo traktowane b d jednostki najstarsze oraz po awiaj ce gatunki 
zagro one. Nabór wniosków w ramach tego dzia ania obejmie wyznaczony przez IZ okres, po up ywie 
którego z puli z o onych wniosków, premie za zez omowanie b d wyp acane jedynie w a cicielom 
jednostek spe niaj cych powy sze kryteria, które zostan doprecyzowane w odpowiednim 
rozporz dzeniu krajowym.  

Wysoko pomocy finansowej z tytu u trwa ego zaprzestania dzia alno ci po owowej w drodze 
zez omowania statku w wieku powy ej 30 lat wynosi:  

Klasa statku wed ug pojemno ci  (w GT) Euro* 
poni ej  10 

10 i poni ej 25 
25 i poni ej 100 
100 i poni ej 300 
300 i poni ej 500 

                     11 000/GT +      2 000 
5 000/GT +    62 000 
4 200/GT +    82 000 
2 700/GT +  232 000 
2 200/GT +  382 000 

 

* kwota ta przeliczana jest na PLN z wykorzystaniem miesi cznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 
Komisj w miesi cu w którym wydatki zosta y zaksi gowane przez Instytucje Certyfikuj c . Kurs ten jest publikowany co 
miesi c przez Komisj w mediach elektronicznych  

Do ustalenia wysoko ci pomocy finansowej za z omowanie statku rybackiego stosuje si , w 
zale no ci od wieku statku, stawki okre lone w tabeli powy ej pomniejszone odpowiednio: 
- od 26 do 30 lat  pomniejszone o 5%, 
- od 21 do 25 lat  pomniejszone o 10%, 
- od 16 do 20 lat  pomniejszone o 15%, 
- od 10 do 15 lat  pomniejszone o 20%. 

Dzia anie 1.1.2.  Przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno niezwi zan z rybactwem  

1. Opis dzia ania   

Dzia anie umo liwia udzielenie pomocy  finansowej w a cicielowi statku rybackiego, który dobrowolnie 
zdecyduje si na przekwalifikowanie go na dzia alno niezwi zan z rybactwem. Dzia anie b dzie 
realizowana poprzez:  

1) przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno niedochodow

 

niezwi zan z 
rybactwem, 

2) przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno dochodow

 

niezwi zan z rybactwem.   

2. Metody naliczania pomocy finansowej  

1. Przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno niedochodow

 

niezwi zan z 
rybactwem.  

Klasa statku wed ug pojemno ci (w GT) Euro* 
Poni ej 10 

10 i poni ej 25 
25 i poni ej 100 

100 i poni ej 300 
300 i poni ej 500 

                     11 000/GT +     2 000 
5 000/GT +    62 000 
4 200/GT +    82 000 
2 700/GT +  232 000 
2 200/GT +  382 000 

 

* kwota ta przeliczana jest na PLN z wykorzystaniem miesi cznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 
Komisj w miesi cu w którym wydatki zosta y zaksi gowane przez Instytucje Certyfikuj c . Kurs ten jest publikowany co 
miesi c przez Komisj w mediach elektronicznych  

Do ustalenia wysoko ci pomocy finansowej za przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno 
niedochodow niezwi zan z rybactwem stosuje si , w zale no ci od wieku statku, stawki okre lone 
w tabeli powy ej pomniejszone odpowiednio: 
- od 26 do 30 lat  pomniejszone o 5%, 
- od 21 do 25 lat  pomniejszone o 10%, 
- od 16 do 20 lat  pomniejszone o 15%, 
- od 10 do 15 lat  pomniejszone o 20%. 
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2. Przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno dochodow  niezwi zan z rybactwem.  

Klasa statku wed ug pojemno ci (w GT) Euro* 
Poni ej 10 

10 i poni ej 25 
25 i poni ej 100 
100 i poni ej 300 
300 i poni ej 500 

(11 000/GT +  2 000) x 0,5 
(5 000/GT +   62 000) x 0,5 
(4 200/GT +   82 000) x 0,5 
(2 700/GT + 232 000) x 0,5 
(2 200/GT + 382 000) x 0,5 

 

* kwota ta przeliczana jest na PLN z wykorzystaniem miesi cznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 
Komisj w miesi cu w którym wydatki zosta y zaksi gowane przez Instytucje Certyfikuj c . Kurs ten jest publikowany co 
miesi c przez Komisj w mediach elektronicznych  

Do ustalenia wysoko ci pomocy finansowej za przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia alno 
dochodow

 

niezwi zan z rybactwem stosuje si , w zale no ci od wieku statku, stawki okre lone w 
tabeli powy ej pomniejszone odpowiednio: 
- od 26 do 30 lat  pomniejszone o 5%, 
- od 21 do 25 lat  pomniejszone o 10%, 
- od 16 do 20 lat  pomniejszone o 15%, 
- od 10 do 15 lat  pomniejszone o 20%. 

rodek 1.2 - Pomoc publiczna z tytu u tymczasowego zaprzestania  dzia alno ci po owowej  

1. Podstawa prawna 

Art. 24 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006). 

2. Cel rodka 

Odbudowa ywych zasobów morza pozwalaj ca na osi gni cie ich stanu na poziomie 
umo liwiaj cym ich optymaln eksploatacj . 

3. Opis rodka 

rodek b dzie realizowany przez tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci po owowej w zwi zku z 
wyst pieniem zdarze

 

lub wej ciem w ycie przepisów czasowo uniemo liwiaj cych wykonywanie 
rybo ówstwa morskiego lub wprowadzenia planów odbudowy zasobów oraz krajowych planów 
dostosowania nak adu po owowego.  

Wsparcie finansowe na rzecz tymczasowego zaprzestania dzia alno ci po owowej w latach 2007-2013 
b dzie udzielana przez okres:  

 

12 miesi cy, który mo e zosta przed u ony o nie wi cej ni 12 miesi cy, w zwi zku z 
planami dostosowania nak adu po owowego, o których mowa w art. 21 lit. a) pkt (i) 
rozporz dzenia (WE) 1198/2006 w sprawie EFR; 

 

3 miesi cy, w przypadku przyj tych przez pa stwa cz onkowskie rodków nadzwyczajnych 
okre lonych w art. 8 rozporz dzenia (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównowa onej 
eksploatacji zasobów rybo ówstwa w ramach wspólnej polityki rybo ówstwa, w zwi zku z 
planami dostosowania nak adu po owowego, o których mowa w art. 21 lit. a) pkt (ii) 
rozporz dzenia 1198/2006; 

 

6 miesi cy, w przypadku przyj tych przez Komisj rodków nadzwyczajnych okre lonych w 
art. 7 rozporz dzenia (WE) nr 2371/2002, w zwi zku z planami dostosowania nak adu 
po owowego, o którym mowa w art. 21 lit. a) pkt (ii) rozporz dzenia 1198/2006; 

 

6 miesi cy, który mo e zosta przed u ony o nie wi cej ni sze miesi cy, w zwi zku z 
planami dostosowania nak adu po owowego, o których mowa w art. 21 lit. a) pkt (iii) 
rozporz dzenia 1198/2006; 

 

8 miesi cy, w zwi zku z planami dostosowania nak adu po owowego, o których mowa w art. 
21 lit. a) pkt (iv) rozporz dzenia 1198/2006 oraz planami zarz dzania przyj tych na szczeblu 
krajowym w ramach wspólnotowych rodków na rzecz ochrony zasobów oraz w przypadkach, 
gdy takie plany przewiduj stopniowe zmniejszenie nak adu po owowego; 

 

3 miesi cy, w zwi zku z planami ratowania i restrukturyzacji, o których mowa  
w art. 21 lit. f) rozporz dzenia 1198/2006, przez okres wymiany silników; 
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6 miesi cy, w przypadku kl ski ywio owej, zamkni owisk, o których zadecydowa y pa stwa 
cz onkowskie z przyczyn dotycz cych zdrowia publicznego lub innych nadzwyczajnych 
zdarze nie b d cych wynikiem zastosowania rodków na rzecz ochrony zasobów.  

Sezonowe zawieszenie dzia alno ci po owowej o powtarzalnym charakterze nie jest brane pod uwag 
przy przyznawaniu wiadcze lub rekompensat.  

4. Linia demarkacyjna 

Nie zachodzi ryzyko jednoczesnego finansowania rodka z innych instrumentów finansowych 
Wspólnoty. 

Dzia anie 1.2.1 - Tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci po owowej 

1. Opis dzia ania 

Dzia anie umo liwia udzielenie pomocy finansowej armatorom wykonuj cym rybo ówstwo morskie 
statkiem rybackim o polskiej przynale no ci. Pomoc finansowa b dzie udzielana w formie 
rekompensat, w zwi zku z tymczasowym zaprzestaniem dzia alno ci po owowej.  

2. Metoda kalkulacji rekompensaty   

Wysoko

 

rekompensat b dzie okre lona w zale no ci od d ugo ci statku rybackiego lub jego 
zdolno ci po owowej. Ponadto ustalana b dzie z uwzgl dnieniem rednich kosztów ponoszonych 
przez armatorów statków rybackich w zwi zku z wykonywaniem rybo ówstwa morskiego.  

Kosztami ponoszonymi przez armatorów statków rybackich, branymi pod uwag przy okre laniu 
wysoko ci rekompensat, b d

 

u rednione: koszty ubezpieczenia statku rybackiego, op aty portowe, 
op aty postojowe, koszty utrzymania statku rybackiego, koszty osobowe (ubezpiecze spo ecznych). 
Wymienione koszty b d okre lane w porozumieniu z partnerami spo ecznymi.  

Szczegó owe zasady wyp aty rekompensat zostan okre lone w stosownym rozporz dzeniu 
krajowym.  

Udzia finansowy EFR w zakresie wyp at rekompensat za tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci na 
pa stwo cz onkowskie w ci gu ca ego okresu 2007-2013 nie mo e przekroczy wy szego z dwóch 
nast puj cych progów: 1 mln EUR lub 6% pomocy finansowej Wspólnoty dla polskiego sektora 
rybackiego. 

rodek 1.3 - Inwestycje na pok adzie statków rybackich  
i selektywno oraz premie na rzecz rybactwa przybrze nego 

1. Podstawa prawna 

Art. 25 oraz 26 rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006). 

2. Cel rodka 

Poprawa konkurencyjno ci rybo ówstwa morskiego oraz rybactwa przybrze nego, a tak e 
zmniejszenie ich negatywnego wp ywu na ekosystemy wodne.  

Wy czenia:

  

a) nie przyznaje si pomocy na budow statków rybackich ani na powi kszenie adowni 
b) do grupy redukuj cej moc statków o 20% nie zalicza si statków z omowanych dla których 
wyp acana jest premia za z omowanie 
c) powi kszenie tona u nie powoduj ce wzrostu zdolno ci statku do prowadzenia po owu ryb nie 
b dzie mo liwe po przekroczeniu 4% redniego tona u wycofanego z pomoc publiczn mi dzy 
dniem 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2006 r.   

3. Opis rodka  

rodek realizowany b dzie poprzez inwestycje na statkach rybackich zmierzaj ce do poprawy 
bezpiecze stwa na pok adzie statku rybackiego, warunków pracy, higieny, jako ci produktów, 
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wydajno ci energetycznej oraz wymian narz dzi po owowych na bardziej selektywne (bez 
zwi kszenia zdolno ci po owowej statków rybackich). Priorytetowo traktowane b d ww. inwestycje w 
zakresie rybactwa przybrze nego.  

4. Linia demarkacyjna 
Nie zachodzi ryzyko jednoczesnego finansowania rodka z innych instrumentów finansowych 
Wspólnoty.   

Dzia anie 1.3.1  Inwestycje na statkach rybackich  

1. Opis dzia ania  

Dzia anie umo liwia udzielanie wsparcia finansowego w zakresie zakupu i remontu sprz tu, a tak e 
modernizacji pi cioletnich lub starszych statków rybackich zgodnie z przepisami rozporz dzenia Rady 
Nr 1198/2006 oraz rozporz dzenia (WE) nr 2371/2002.   

Dzia anie b dzie realizowana mi dzy innymi poprzez: 
1) modernizacj statku rybackiego bez zwi kszania jego zdolno ci po owowej (GT), 
2) modernizacj statku rybackiego ze zwi kszeniem jego zdolno ci po owowej (GT) powy ej 

pok adu g ównego, 
3) wymian poszycia statku rybackiego, 
4) wymian uk adu nap dowego bez wymiany silnika g ównego tj. bez zwi kszania zdolno ci 

po owowej, 
5) wymian uk adu paliwowego, 
6) wymian sprz tu ch odniczego i mro cego oraz instalacji do produkcji lodu, 
7) wymian lub zakup urz dze do sortowania oraz do pakowania produktów rybnych na morzu, 
8) inwestycje zwi zane z bezpiecze stwem i popraw warunków pracy, mi dzy innymi przez 

wymian instalacji elektrycznej, silników pomocniczych, instalacji filtruj cej, pomp, wyci garek 
do sieci, etc., 

9) inwestycje na rzecz selektywno ci narz dzi po owowych (najwy ej 2 wymiany tych narz dzi), 
pod warunkiem e: 

- dany statek obj ty jest krajowym planem dostosowania nak adu po owowego (zgodnie z 
art. 21 lit.a) pkt(i) rozporz dzenia Rady Nr 1198/2006, dokonuje zmiany swojej metody 
po owowej i przechodzi z danego owiska na inne, w którym stan zasobów umo liwia 
prowadzenie po owów lub 
- nowe narz dzia s bardziej selektywne oraz spe niaj uznane kryteria i praktyki w 
zakresie ochrony rodowiska, które wykraczaj poza zakres zobowi za wynikaj cych z 
obowi zuj cego prawa wspólnotowego, 

10) finansowanie pierwszej wymiany narz dzi po owowych w zwi zku z wprowadzeniem nowych 
wymogów technicznych co do selektywno ci przez prawo wspólnotowe (*) oraz dla 
ograniczenia wp ywu rybactwa na gatunki niekomercyjne, 

11) zakup urz dze i instalacji umo liwiaj cych przechowywanie i zagospodarowanie na statku 
nieukierunkowanych obiektów po owu oraz zmniejszaj cych negatywny wp yw na gatunki 
nieukierunkowanych po owów ryb. 

12) finansowanie zakupu  sprz tu i prac modernizacyjnych: 
- umo liwiaj cych przechowywanie na pok adzie od owów, których odrzut przesta by 
dozwolony; 
- w ramach projektów obejmuj cych przygotowanie lub próby nowych rodków 
technicznych przez ograniczony okres ustalony przez Rad lub Komisj ; 
- s u cych do ograniczenia wp ywu rybactwa na gatunki niekomercyjne; 
- s u cych do ograniczenia wp ywu rybactwa na ekosystemy i dno morskie.  

(*) W zakresie pkt 10, Pomoc mo e by udzielana do momentu, gdy standardy te zaczn obowi zywa lub 
wyj tkowo przez krótki okres po tej dacie, który mo e zosta okre lony w danych przepisach wspólnotowych.  

2. Forma i wysoko pomocy  

Pomoc finansowa b dzie udzielana w formie refundacji maksymalnie 40 %, a w odniesieniu do 
rybactwa przybrze nego 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Wyp ata rodków finansowych odbywa si b dzie jednorazowo (w przypadku projektów 
jednoetapowych) lub po zako czeniu ka dego etapu (projekty wieloetapowe).  
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Dzia anie 1.3.2  Wymiana silnika na statkach rybackich  

1. Opis operacji  

Dzia anie umo liwia udzielanie wsparcia finansowego na jedn wymian silnika na statku rybackim 
przy spe nieniu nast puj cych warunków:  

a) w przypadku statków zajmuj cych si rybactwem przybrze nym na niewielk skal (*) nowy 
silnik b dzie mia t sam lub mniejsz moc ni stary; 

b) w przypadku statków o d ugo ci ca kowitej poni ej 24 m innych, ni statki o których mowa w lit 
a), nowy silnik b dzie mia moc przynajmniej o 20% mniejsz ni stary;  

c) w przypadku trawlerów o d ugo ci ca kowitej ponad 24 m, nowy silnik b dzie mia moc 
przynajmniej o 20% mniejsz ni stary, statek podlega planowi ratowania i restrukturyzacji, o 
którym mowa w art. 21 lit. f) rozporz dzenia Rady Nr 1198/2006 i zostanie przystosowany do 
metody po owów, przy której zu ywa si mniej paliwa.  

* rybactwo przybrze ne na niewielk skal

 

oznacza po owy prowadzone przez statki rybackie o 
d ugo ci ca kowitej poni ej 12 m i niekorzystaj ce z narz dzi po owowych ci gnionych, które s 
wyszczególnione w tabeli 3 za cznika I do rozporz dzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 
2003 dotycz cego rejestru statków rybackich  

Zmniejszenie mocy silnika o 20%, o którym mowa w lit. b) i c) mo e zosta osi gni te przez grup 
statków, w obr bie opisanych w tych punktach kategorii statków, zgodnie z nast puj cymi warunkami: 
(decyzja 1999/468/WE)  

a. wszystkie statki nale ce do tej samej grupy posiadaj odr bn rejestracj ; 
b. wszystkie statki nale ce do tej samej grupy s zarejestrowane w jednym porcie, lub nale 

do jednej organizacji producenckiej, lub jednej osoby fizycznej; 
c. wszystkie statki nale ce do tej samej grupy po awiaj jeden gatunek ryby, lub ten sam 

zestaw gatunków; 
d. wszystkie statki nale ce do tej samej grupy u ywaj narz dzi po owowych tego samego typu 

wymienione w Za czniku III rozporz dzenia Rady nr 1639/2001; 
e. liczba statków nale cych do tej samej grupy nie przekracza 50; 
f. do grupy redukuj cej moc statków o 20% nie zalicza si statków z omowanych dla których 

wyp acana jest premia za z omowanie.   

2. Forma i wysoko pomocy  

Pomoc b dzie udzielana w formie refundacji w wysoko ci 20 %, a w odniesieniu do rybactwa 
przybrze nego 40% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Dzia anie 1.3.3 Premie dla rybaków i w a cicieli statków rybackich zajmuj cych si rybactwem 
przybrze nym na niewielk skal

  

1. Opis operacji  

Dzia anie umo liwia wyp at premii rybakom i w a cicielom statków rybackich zajmuj cych si 
rybactwem przybrze nym na niewielk skal w celu:  

 

poprawy zarz dzania i kontroli warunków dost pu do niektórych obszarów po owowych;  

 

wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i a cucha zbytu produktów pochodz cych z 
rybo ówstwa przybrze nego; 

 

zach cania do dobrowolnych dzia a na rzecz obni ania nak adu po owowego w celu ochrony 
zasobów, 

 

zach cania do stosowania innowacji technicznych, które nie zwi kszaj nak adu po owowego; 

 

poprawy kwalifikacji zawodowych rybaków i szkole w zakresie bezpiecze stwa.    
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2. Metoda naliczania premii   

Pomoc finansowa b dzie udzielana w formie zwrotu cz ci lub ca o ci kosztów kwalifikowalnych. 
Wsparcie udzielane b dzie jednorazowo (w przypadku projektów jednoetapowych) lub po 
zako czeniu ka dego etapu (projekty wieloetapowe). 

rodek 1.4. Rekompensaty spo eczno - gospodarcze w celu zarz dzania krajow flot ryback

  
1. Podstawa prawna  

Art. 27 i Art. 26.3 rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

agodzenie skutków utraty pracy przez rybaków w wyniku ograniczenia nak adu po owowego lub 
tymczasowego zawieszenia dzia alno ci po owowej, a tak e w wyniku restrukturyzacji floty. 
Dodatkowo realizacja dzia ania ma na celu propagowanie i tworzenie sprzyjaj cych warunków do 
podejmowania przez rybaków pracy w dzia alno ci oko orybackiej w regionach uzale nionych od 
rybo ówstwa, a tak e do zwi kszenia atrakcyjno ci zawodowej, a poprzez to odm odzenie zasobów 
ludzkich w rybo ówstwie. W ramach dzia ania b d

 

realizowane wyp aty zobowi za finansowych 
zaci gni tych na wspó finansowanie trwa ego zaprzestania wykonywania zawodu przez rybaka z 
Instrumentu Finansowego Wspierania Rybo ówstwa w latach 2004-2006.   

3. Opis rodka  

rodek b dzie realizowany poprzez wyp at rekompensat spo eczno 

 

gospodarczych w zwi zku z 
restrukturyzacj polskiego sektora rybackiego, organizowanie kursów i szkole umo liwiaj cych 
przekwalifikowanie zawodowe dla rybaków odchodz cych z pracy w sektorze, a tak e wsparcie 
finansowe dla placówek zajmuj cych si kszta ceniem i podnoszeniem umiej tno ci kadry sektora 
rybackiego.  

4. Linia demarkacyjna  

Nie zachodzi ryzyko jednoczesnego finansowania rodka z innych instrumentów finansowych 
Wspólnoty.  

Dzia anie 1.4.1 Rekompensaty spo eczno gospodarcze  

1. Opis dzia ania  

Dzia anie b dzie realizowana poprzez:  

 

dywersyfikacj dzia alno ci w celu propagowania zró nicowanego zatrudnienia dla rybaków 
dotkni tych restrukturyzacj floty, 

 

podnoszenie i zmian kwalifikacji zawodowych, zw aszcza w ród m odych rybaków, 

 

szkolenia maj ce na celu przekwalifikowanie zawodowe dla osób odchodz cych z rybactwa, 

 

rekompensaty za wcze niejsze odej cie z sektora rybo ówstwa, w tym wcze niejsze emerytury, 

 

nieodnawialne rekompensaty dla rybaków, którzy przepracowali jako rybacy co najmniej 12 m-cy, 
pod warunkiem, e statek rybacki na którym byli zatrudnieni zosta obj ty trwa ym zaprzestaniem 
dzia alno ci po owowej, 

 

wyp at indywidualnych premii dla rybaków poni ej 40 roku ycia, którzy wyka e przepracowali 
jako rybacy co najmniej 5 lat lub maj odpowiednie przeszkolenie zawodowe, i którzy nabywaj po 
raz pierwszy cz ciowe lub ca kowite prawo w asno ci statku rybackiego z wyposa eniem do 
po owów morskich i o d ugo ci ca kowitej poni ej 24 m, którego wiek wynosi mi dzy 5 a 30 lat.   

2. Wysoko pomocy finansowej  

- pomoc finansowa na operacje polegaj ce na dywersyfikacji zatrudnienia rybaków dotkni tych 
restrukturyzacj floty, kszta ceniu zawodowym rybaków oraz przekwalifikowywaniu zawodowym osób 
odchodz cych z rybactwa, udzielana b dzie w wysoko ci 100% kosztów kwalifikowalnych projektu;   

- wysoko rekompensaty za utrat miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego trwa ego 
wycofania wynosi 10.000 euro; 
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- wysoko rekompensaty za wcze niejsze odej cie z zawodu rybaka, w tym wcze niejsz emerytur , 
jest zale na od okresu pracy w zawodzie rybaka i wynosi miesi cznie:  

Okres pracy w zawodzie rybaka  Wysoko miesi cznej pomocy finansowej w euro*

 
10 lat i poni ej 15 lat  178 
15 lat i poni ej 20 lat  213 
20 lat i poni ej 25 lat  249 
25 lat i poni ej 30 lat  284 

30 lat i wi cej  320 

 

* kwota ta przeliczana jest na PLN z wykorzystaniem miesi cznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 
Komisj w miesi cu w którym wydatki zosta y zaksi gowane przez Instytucje Certyfikuj c . Kurs ten jest publikowany co 
miesi c przez Komisj w mediach elektronicznych  

W wypadku odej cia na wcze niejsz emerytur , pomoc finansowa przys uguje wy cznie rybakowi, który osi gn wiek co 
najmniej 55 lat.  

- wysoko indywidualnej premii dla rybaka poni ej 40 roku ycia, o której mowa w punkcie 1, nie 
przekracza 50.000 euro.  

O Priorytetowa II: Akwakultura, rybo ówstwo ródl dowe, przetwórstwo i rynek rybny  

1. Cele  

G ównymi celami osi priorytetowej s : zapewnienie warunków do dalszego zrównowa onego rozwoju 
akwakultury, rybo ówstwa ródl dowego, podnoszenie standardów w przetwórstwie ryb oraz 
wspieranie stabilizacji zatrudnienia rynku rybnego, zgodnie z wymogami Wspólnej Polityki Rybackiej.  

2. Opis sytuacji wyj ciowej  

Okres programowania 2004-2006 by zbyt krótki aby przedsi biorstwa w zakresie chowu i hodowli i 
rybo ówstwa ródl dowego mog y w pe ni i efektywnie skorzysta z mo liwo ci jakie stwarza IFWR. 
Niemniej podj tych zosta o wiele inwestycji, które pozwol poprawi warunki chowu i hodowli oraz 
po owu ryb w wodach ródl dowych i zapewni dalszy zrównowa ony rozwój tego podsektora. W 
okresie 2004-2006 zauwa alny by brak instrumentów pomocy finansowej promuj cej znaczenie 
tradycyjnych metod prowadzenia gospodarki rybackiej w wodach ródl dowych.    

rodek 2.1- Akwakultura   

1. Podstawa prawna  

Art. 29 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Udzielone wsparcie s u y b dzie rozwojowi produkcji ryb, zgodnie z potrzebami konsumentów, a 
tak e powinno utrzyma lub poprawi rentowno prowadzenia dzia alno ci hodowlanej, zapewni 
wzrost konkurencyjno ci produktów pochodz cych z chowu i hodowli na stale zmieniaj cym si rynku 
rybnym oraz umo liwi zachowanie lub zwi kszy pozaprodukcyjne walory gospodarstw hodowlanych 
(retencja wód powierzchniowych, ochrona siedlisk i ró norodno ci biologicznej, turystyka w dkarska).   

Dzia anie 2.1.1. Wzrost mo liwo ci produkcyjnych zwi zany z tworzeniem nowych obiektów 
hodowlanych  

1. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe otrzymaj inwestycje w zakresie: budowy i uruchomienia 
pierwszego cyklu chowu lub hodowli ryb w nowych obiektach hodowlanych oraz wyposa enia tych 
obiektów w urz dzenia techniczne, w tym rodki transportu specjalistycznego, niezb dne do 
prowadzenia chowu i hodowli ryb.     
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2. Forma i wysoko pomocy 
Wsparcie finansowe b dzie udzielane w formie zwrotu poniesionych przez inwestora nak adów 
uznanych za koszty kwalifikowane. Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu 
inwestycji albo po zako czeniu ca ej inwestycji. 
Wysoko wsparcia finansowego dla inwestycji realizowanych przez mikro, ma e oraz rednie 
przedsi biorstwa, wyniesie maksymalnie 60% nak adów uznanych za koszty kwalifikowane.   

3. Priorytetowe traktowanie mikro i ma ych przedsi biorstw  

W celu zapewnienia priorytetowego traktowania mikro i ma ych przedsi biorstw w ka dej transzy 
udost pnionej pomocy, wsparcie finansowe udzielane b dzie w pierwszej kolejno ci inwestycjom 
realizowanym przez mikro lub ma e przedsi biorstwa.  

Dzia anie 2.1.2. Poprawa mo liwo ci produkcyjnych zwi zany z powi kszeniem lub 
modernizacj istniej cych obiektów hodowlanych  

1. Opis dzia ania 
W ramach dzia ania wsparcie finansowe otrzymaj inwestycje w zakresie: odbudowy, rozbudowy, 
przebudowy, modernizacji istniej cych obiektów chowu i hodowli ryb oraz wyposa enia tych obiektów 
w urz dzenia techniczne, w tym rodki transportu specjalistycznego, niezb dne do prowadzenia 
chowu i hodowli ryb. Wsparcie finansowe mog otrzyma tak e inwestycje w zakresie adaptacji, 
remontu istniej cego obiektu chowu i hodowli ryb, w tym wymiany wyposa enia w tym obiekcie, je eli 
podj te dzia ania s u y b d poprawie dotychczasowych mo liwo ci produkcyjnych. Wsparcie mo e 
obejmowa tak e pomoc finansow na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego w ramach 
zwi kszonych zdolno ci produkcyjnych w obiekcie chowu i hodowli ryb.  

2. Forma i wysoko pomocy  

Wsparcie finansowe b dzie udzielane w formie zwrotu cz ci poniesionych przez inwestora nak adów 
uznanych za koszty kwalifikowane. Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu 
inwestycji albo po zako czeniu ca ej inwestycji. 
Wysoko wsparcia finansowego dla inwestycji realizowanych przez mikro, ma e oraz rednie 
przedsi biorstwa, wyniesie maksymalnie 60% nak adów uznanych za koszty kwalifikowane.   

3. Priorytetowe traktowanie mikro i ma ych przedsi biorstw  

W celu zapewnienia priorytetowego traktowania mikro i ma ych przedsi biorstw w ka dej transzy 
udost pnionej pomocy, wsparcie finansowe udzielane b dzie w pierwszej kolejno ci inwestycjom 
realizowanym przez mikro lub ma e przedsi biorstwa.  

Dzia anie 2.1.3. Poprawa mo liwo ci produkcyjnych materia u zarybieniowego w obiektach 
prowadz cych rozród ryb i podchów narybku  

1. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe otrzymaj inwestycje w zakresie: budowy nowych obiektów 
prowadz cych rozród ryb i podchów narybku oraz odbudowy rozbudowy, przebudowy i modernizacji 
istniej cych obiektów rozród ryb i podchów narybku chowu, wraz z ich wyposa eniem w urz dzenia 
techniczne, w tym rodki transportu specjalistycznego, niezb dne do prowadzenia rozród ryb. 
Wsparcie finansowe mog otrzyma tak e inwestycje w zakresie adaptacji, remontu istniej cego 
obiektu rozród ryb, w tym wymiany wyposa enia w tym obiekcie, je eli podj te dzia ania s u y b d 
poprawie dotychczasowych mo liwo ci produkcyjnych. Wsparcie mo e obejmowa tak e pomoc 
finansow na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego w ramach zwi kszonych zdolno ci 
produkcyjnych w obiekcie rozrodu ryb.  

2. Forma i wysoko pomocy  

Wsparcie finansowe b dzie udzielane w formie zwrotu cz ci poniesionych przez inwestora nak adów 
uznanych za koszty kwalifikowane. Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu 
inwestycji albo po zako czeniu ca ej inwestycji.  
Wysoko wsparcia finansowego dla inwestycji realizowanych przez mikro, ma e oraz rednie 
przedsi biorstwa, wyniesie maksymalnie 60% nak adów uznanych za koszty kwalifikowane.   
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3. Priorytetowe traktowanie mikro i ma ych przedsi biorstw  

W celu zapewnienia priorytetowego traktowania mikro i ma ych przedsi biorstw w ka dej transzy 
udost pnionej pomocy, wsparcie finansowe udzielane b dzie w pierwszej kolejno ci inwestycjom 
realizowanym przez mikro lub ma e przedsi biorstwa.    

Dzia anie 2.1.4 Wsparcie na rzecz rodowiska wodnego  

1. Podstawa prawna  

Art. 30 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe otrzymaj podmioty, które podejm si stosowania metod 
produkcyjnych przyczyniaj cych si do ochrony i poprawy stanu rodowiska oraz zachowania 
przyrody. Hodowcy ryb oraz u ytkownicy obwodu rybackiego zobowi zani b d przez czas okre lony 
do przestrzegania wymogów produkcyjnych, które wykraczaj poza zwyk e stosowanie dobrych 
praktyk w dziedzinie chow i hodowli ryb. Zainteresowane podmioty b d mog y podj zobowi zania 
w zakresie:  

1) prowadzenia chowu i hodowli ryb metodami tradycyjnymi, które przyczyniaj si do ochrony i 
popraw stanu rodowiska, zasobów naturalnych i ró norodno ci genetycznej, a tak e kszta towania 
krajobrazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury. W dzia aniach na rzecz rodowiska wodnego, 
prowadzenie chowu ryb metodami tradycyjnymi obejmuje tak e ekstensywny chów ryb w wodach 
obwodu rybackiego, w cyklu produkcyjnym od materia u obsadowego pozyskanego z naturalnego 
rodowiska do otrzymania postaci towarowej, je eli dzia ania takie s przewidziane w planie 

gospodarowania zasobami ryb, które przygotowanie wymagane jest przepisami wspólnotowego aktu 
normatywnego;  

2) uczestnictwa we wspólnotowym systemie zarz dzania rodowiskiem i audytu rodowiskowego, 
dopuszczaj cego dobrowolny udzia organizacji w systemie zarz dzania rodowiskiem i audytu 
rodowiskowego we Wspólnocie (EMAS);  

3) prowadzenia chowu i hodowli ryb metodami uznanymi za ekologiczne (organiczne) w rozumieniu 
rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
produktów rolnych i rodków spo ywczych;  

4) prowadzenia dzia alno ci hodowlanej w sposób zgodnie z ograniczeniami dotycz cymi ochrony 
rodowiska, przyj tymi na obszarów nale cych do sieci NATURA 2000.  

3. Forma i wysoko pomocy  

Wsparcie finansowe przyznawane b dzie w formie rekompensaty przys uguj cej hodowcy ryb albo 
u ytkownikowi obwodu rybackiego. Wysoko rekompensaty ustalona b dzie jeden raz przed 
przyst pieniem zainteresowanych podmiotów do programu i obowi zywa b dzie przez ca y okres 
trwania operacji. Rekompensata mo e by wyp acana w ratach za ka dy rok uczestnictwa hodowcy 
ryb albo u ytkownika obwodu rybackiego w programie. Przy czym, wyp ata rekompensaty za podj cie 
dzia a w zakresie prowadzenia chowu i hodowli ryb metodami uznanymi za ekologiczne oraz 
prowadzenia dzia alno ci hodowlanej na obszarach sieci NATURA 2000, b dzie dokonywana nie 
d u ej ni przez okres dwóch lat.   

Roczna rata rekompensaty wyp acana b dzie w wysoko ci rycza towej, jednakowej dla 
wszystkich hodowców ryb, którzy stosuj si do okre lonych wymogów produkcyjnych 
wykraczaj cych poza zwyk e stosowanie dobrych praktyk w dziedzinie chowu i hodowli ryb, albo dla 
rybackich u ytkowników wód ródl dowych, którzy w wyznaczonym okresie zaprzestali od owów ryb 
towarowych b d cych produktem chowu materia u obsadowego pozyskanego z naturalnego 
rodowiska, w zwi zku z realizacj dzia a s u cych odbudowie zasobów ryb w wodach 
ródl dowych przewidzianych we wspólnotowym akcie prawnym. W dzia aniu polegaj cym na 

uczestnictwie we wspólnotowym systemie EMAS, wysoko rekompensaty ustalana b dzie 
indywidualnie dla ka dej operacji w oparciu o dane dotycz ce wysoko ci kosztów dodatkowych 
wynikaj cych z konieczno ci prowadzenia produkcji wed ug zasad EMAS.  

Wysoko rycza tu mo e by ustalona wed ug jednego lub kilku nast puj cych kryteriów:  
a. wysoko utraconych przychodów; 
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b. wysoko dodatkowych kosztów wynikaj cych z konieczno ci prowadzenia produkcji 

metodami wykraczaj cymi poza zwyk e stosowanie dobrych praktyk dotycz cych 
rodowiska wodnego; 

c. celowo udzielania wsparcia finansowego na realizacj projektu przyczyniaj cego 
si do ochrony i poprawy stanu rodowiska oraz zachowania przyrody; 

d. wysoko ci kosztów inwestycji i innych wydatków zwi zanych z dostosowaniem 
dzia alno ci hodowlanej do ogranicze ustanowionych na obszarach sieci Natura 
2000 lub w ich pobli u. 

W przypadku braku szczegó owych danych lub braku mo liwo ci ich skwantyfikowania, wysoko 
rycza tu ustalana b dzie w oparciu o kryterium celowo udzielania wsparcia finansowego na 
realizacj projektu, uwzgl dniaj c wyniki kalkulacji dokonanej metod SGM (standard gross margin) 
dla gospodarstw rybackich o okre lonej powierzchni, które prowadz dzia alno hodowlan 
nieprzerwanie od kilku lat.  
Wysoko rekompensaty mo e by zmieniona proporcjonalnie do liczby i zakresu zobowi za , które 
hodowca ryb albo rybacki u ytkownik wód ródl dowych podj si przestrzega w ramach programu 
dzia a na rzecz rodowiska wodnego. Wyp ata rekompensaty w ca o ci sfinansowane b dzie ze 
rodków publicznych bez udzia u finansowego hodowców ryb.  

Wyp ata rekompensat w 100% b dzie finansowana z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
udzia w asny hodowców ryb nie b dzie wymagany. 

Dzia anie 2.1.5. Wsparcie na rzecz zdrowia zwierz t  

1. Podstawa prawna  

Art. 32 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe mo e by przyznawana przez organy administracji 
weterynaryjnej za wprowadzenie rodków kontrolnych w przypadku chorób egzotycznych w 
akwakulturze oraz realizacj zatwierdzonych programów zwalczania chorób nieegzotycznych w 
akwakulturze, zgodnie z Dyrektyw 2006/88/EC.  

3. Forma i wysoko pomocy.  

Szczegó owe zasady i warunki oraz wysoko udzielanej pomocy finansowej na realizacj dzia ania 
na rzecz zdrowia zwierz t ustalone zostan przez instytucj zarz dzaj c w porozumieniu z ministrem 
w a ciwym do spraw rolnictwa oraz organem kieruj cym Inspekcj Weterynaryjn .  

rodek 2.2. - Rybo ówstwo ródl dowe  

1. Cel rodka  

Udzielone wsparcie finansowe s u y b dzie zapewnieniu warunków dla zrównowa onego rozwoju 
rybo ówstwa ródl dowego, poprawy rentowno ci prowadzenia rybo ówstwa ródl dowego, 
zwi kszenia konkurencyjno ci produktów pochodz cych z po owów w wodach ródl dowych oraz 
stabilizacji zatrudnienia.   

Dzia anie 2.2.1. Inwestycje dotycz ce budowy lub wyposa enia nowych gospodarstw rybackich  

1. Podstawa prawna  

Art. 33 ust. 2 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe otrzymaj inwestycje w zakresie: budowy urz dze i 
infrastruktury przeznaczonej do wykonywania rybo ówstwa ródl dowego, nie wy czaj c rozwoju 
infrastruktury niezb dnej do prowadzenia w celach zarobkowych us ug polegaj cych na rozwoju i 
obs ugi amatorskich po owów ryb (turystyka w dkarska). Wsparcie finansowe mo e obejmowa 
wyposa enie nowych gospodarstw rybackich w urz dzenia przeznaczone do prowadzenia 
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dzia alno ci zwi zanej z wykonywaniem rybo ówstwa ródl dowego, w tym wyposa enia gospodarstw 
w rodki transportu specjalistycznego, oraz prowadzeniem obs ugi turystyki w dkarskiej. Celem 
inwestycji powinna by poprawa bezpiecze stwa, warunków pracy, higieny i jako ci produktów, 
zdrowia ludzi lub zwierz t, lub zmniejszenie negatywnego lub wywieranie pozytywnego wp ywu 
prowadzonej dzia alno ci na rodowisko. 
Inwestycje mog równie dotyczy budowy urz dze i infrastruktury przeznaczonej do wykonywania 
rybo ówstwa ródl dowego w wodach powierzchniowych jako dzia alno ci zarobkowej ukierunkowanej 
na obs ug , organizacj i rozwój turystyki w dkarskiej.   

3. Forma i wysoko pomocy  

Wsparcie finansowe b dzie udzielane w formie zwrotu cz ci poniesionych przez inwestora nak adów 
uznanych za koszty kwalifikowane. Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu 
inwestycji albo po zako czeniu ca ej inwestycji. Wysoko wsparcia finansowego dla inwestycji 
wyniesie maksymalnie 80% nak adów uznanych za koszty kwalifikowane (Grupa 3).  
Niemniej, maj c na uwadze znaczenie interesu zbiorowego wobec interesów indywidualnych, 
potrzeb promocji zinstytucjonalizowanej wspó pracy beneficjentów, korzy ci z zapewnienia 
publicznego dost pu do rezultatów inwestycji lub preferencje dla wspólnego finansowania inwestycji 
przez instytutu naukowe i beneficjentów, instytucja zarz dzaj ca mo e udzieli wsparcia finansowego 
w wysoko ci do 100%, zgodnie ze wska nikiem przewidzianym dla Grupy 1 wymienionej w tabeli 
intensywno pomocy , w za czniku do Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
Ustalaj c wysoko wsparcie finansowego instytucja zarz dzaj ca zapewni, aby wk ad w asny 
beneficjentów dla inwestycji zaliczonej do Grupy 1 by nie mniejszy ni 5% i nie wi kszy ni 30%. 
Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu inwestycji albo po zako czeniu ca ej 
inwestycji.   

Dzia anie 2.2.2. Inwestycje dotycz ce rozbudowy, wyposa enia lub modernizacji istniej cych 
gospodarstw rybackich.   

1. Podstawa prawna.  

Art. 33 ust. 2 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe otrzymaj inwestycje w zakresie: budowy, przebudowy, 
rozbudowy, odbudowy i modernizacji urz dze i infrastruktury przeznaczonej do wykonywania 
rybo ówstwa ródl dowego oraz wyposa enia istniej cych gospodarstw rybackich w urz dzenia 
przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z rybo ówstwem ródl dowym, w tym 
wyposa enia w rodki transportu specjalistycznego. Wsparcie finansowe mog otrzyma tak e 
inwestycje w zakresie adaptacji, remontu istniej cego gospodarstwa rybackiego, w tym wymiany 
wyposa enia w tym gospodarstwie. Podj te inwestycje powinny s u y poprawie bezpiecze stwa, 
warunków pracy, higieny i jako ci produktów, zdrowia ludzi lub zwierz t, lub zmniejszeniu 
negatywnego lub wywarciu pozytywnego wp ywu na rodowisko. Inwestycje mog równie dotyczy 
budowy i modernizacji urz dze i infrastruktury w istniej cych gospodarstwach rybackich, 
przeznaczonej do wykonywania rybo ówstwa ródl dowego w wodach powierzchniowych jako 
dzia alno ci zarobkowej ukierunkowanej na obs ug , organizacj i rozwój turystyki w dkarskiej.   

3. Forma i wysoko pomocy  

Wsparcie finansowe b dzie udzielane w formie zwrotu cz ci poniesionych przez inwestora nak adów 
uznanych za koszty kwalifikowane. Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu 
inwestycji albo po zako czeniu ca ej inwestycji. Wysoko wsparcia finansowego dla inwestycji 
wyniesie maksymalnie 80% nak adów uznanych za koszty kwalifikowane (Grupa 3).  
Niemniej, maj c na uwadze znaczenie interesu zbiorowego wobec interesów indywidualnych, 
potrzeb promocji zinstytucjonalizowanej wspó pracy beneficjentów, korzy ci z zapewnienia 
publicznego dost pu do rezultatów inwestycji lub preferencje dla wspólnego finansowania inwestycji 
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przez instytutu naukowe i beneficjentów, instytucja zarz dzaj ca mo e udzieli wsparcia finansowego 
w wysoko ci do 100%, zgodnie ze wska nikiem przewidzianym dla Grupy 1 wymienionej w tabeli 
intensywno pomocy , w za czniku do Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
Ustalaj c wysoko wsparcie finansowego instytucja zarz dzaj ca zapewni, aby wk ad w asny 
beneficjentów dla inwestycji zaliczonej do Grupy 1 by nie mniejszy ni 5% i nie wi kszy ni 30%. 
Zwrot nak adów dokonany b dzie po zako czeniu ka dego etapu inwestycji albo po zako czeniu ca ej 
inwestycji.  

Dzia anie 2.2.3. Zmiana przeznaczenia sprz tu p ywaj cego s u cego do prowadzenia 
po owów ryb w wodach ródl dowych  

1. Podstawa prawna.  

Art. 33 ust. 3 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Opis dzia ania   

Wsparcie finansowe udzielane b dzie podmiotom uprawnionym do rybactwa w formie 
rekompensaty wyp acanej jednorazowo za dokonanie zmiany przeznaczenia sprz tu p ywaj cego o 
nap dzie mechanicznym, który s u y do wykonywania rybo ówstwa ródl dowego w celach 
zarobkowych. Wsparcie udzielana b dzie wy cznie za dokonanie zmiany przeznaczenia sprz tu 
p ywaj cego zbudowanego, co najmniej 10 lat przed dniem z o enia wniosku o przyznanie wsparcie, 
który przed dniem 1 stycznia 2007 r. zarejestrowany by w ksi dze sta ej rejestru polskich statków 
eglugi ródl dowej jako statek s u cy do po owu ryb, przez w a ciwego dyrektora urz du eglugi 
ródl dowej na rzecz podmiotu b d cego uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim. Wsparcie 

finansowego nie przys uguje na zmian przeznaczenia sprz tu p ywaj cego, który przed dniem 
z o enia wniosku o przyznanie wsparcie finansowego, utraci cechy urz dzenia p ywaj cego.  

W ramach dzia ania wsparcie finansowe nie b dzie udzielane na inwestycje wymienione w art. 
25 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego i 
realizowane na pok adzie sprz tu p ywaj cego przeznaczonego do wykonywania rybo ówstwa.  

3. Forma i wysoko pomocy  

Wsparcie finansowe b dzie udzielane w formie jednorazowej premii za dokonanie zmiany 
przeznaczenia sprz tu p ywaj cego. Wsparcie finansowe nie wymaga wspó finansowania przez 
beneficjenta.  

4. Metoda naliczania wysoko ci pomocy finansowej   

Wysoko pomocy finansowej za dokonanie zmiany przeznaczenia sprz tu p ywaj cego s u cego do 
wykonywania rybo ówstwa ródl dowego, ustalana b dzie w zale no ci od no no (t) albo 
wyporno ci (m3) sprz tu p ywaj cego, zgodnie z wpisem do rejestru polskich statków eglugi 
ródl dowej w oparciu o rycza towe stawki za jednostk no no ci albo wyporno ci podane w tabeli.  

Tabela. Rycza towe stawki za jednostk no no ci albo wyporno ci sprz tu p ywaj cego, którego 
przeznaczenie zosta o zmienione.  

No no (t) albo wyporno (m3)  

sprz tu p ywaj cego* 

Stawka za jednostk no no ci albo wyporno ci 
sprz tu (w Euro*) 

do 10 t albo do 10 m3 11.000/t albo 11.000/m3 

powy ej 10 t albo powy ej 10 m3 8. 000/t albo 8. 000/m3  

 

* kwota ta przeliczana jest na PLN z wykorzystaniem miesi cznego obrachunkowego kursu wymiany 
stosowanego przez Komisj w miesi cu, w którym wydatki zosta y zaksi gowane przez Instytucje 
Certyfikuj c .   
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Do ustalenia wysoko ci pomocy finansowej za dokonanie zmiany przeznaczenia sprz tu p ywaj cego 
s u cego do wykonywania rybo ówstwa ródl dowego, który by zbudowany, co najmniej 15 lat przed 
dniem z o enia wniosku o przyznanie wsparcie, zastosowane b d stawki rycza towe okre lone w 
tabeli, pomniejszone o 1,5% za ka dy rok powy ej 15 lat od roku budowy.   

5. rodki zapewniaj ce, e sprz t p ywaj cy u yty b dzie do po owów w wodach 
ródl dowych  

Posiadacz sprz tu p ywaj cego s u cego do wykonywania rybo ówstwa ródl dowego w celach 
zarobkowych, któremu udzielane b dzie wsparcie finansowe na zmian przeznaczanie tego sprz tu, 
zobowi zany b dzie do wykre lenia z ksi gi sta ej rejestru polskich statków eglugi ródl dowej 
informacji o przeznaczeniu statku do po owu ryb. Dodatkowo w ksi dze sta ej rejestru zamieszczona 
b dzie informacji o trwa ej utracie cech sprz tu p ywaj cego s u cego do wykonywania rybo ówstwa 
w wodach ródl dowych z wyja nieniem, e zmiana przeznaczenia sprz tu zosta a sfinansowana ze 
rodków EFF, pod warunkiem, e sprz t p ywaj cy nie b dzie ponownie zarejestrowany, jako statku 

do po owu ryb.    

6. rodki zapewniaj ce, e wsparcie udzielone na inwestycje nie zagrozi równowadze 
pomi dzy wielko ci floty a odpowiadaj cymi jej zasobami rybnymi.  

Wsparcie finansowe udzielane b dzie wy cznie na trwa a zmian przeznaczenia sprz tu p ywaj cego 
s u cego jego posiadaczowi do wykonywania rybo ówstwa ródl dowego w celach zarobkowych. 
Zmiana zostanie potwierdzona w ksi dze sta ej rejestru polskich statków eglugi ródl dowej. 
Dodatkowo w ksi dze podana b dzie informacji o trwa ej utracie cech sprz tu p ywaj cego s u cego 
do wykonywania rybo ówstwa w wodach ródl dowych z wyja nieniem, e zmiana przeznaczenia 
sprz tu zosta a sfinansowana ze rodków EFF, pod warunkiem, e sprz t p ywaj cy nie b dzie 
ponownie zarejestrowany, jako statku do po owu ryb.   

Dzia anie 2.2.4. Tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci w zakresie rybo ówstwa ródl dowego  

1. Podstawa prawna  

Art. 33 ust. 4 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Opis dzia ania 

W ramach dzia ania wsparcie finansowe przyznawane b dzie posiadaczom sprz tu p ywaj cego i 
rybakom zatrudnionym do pracy pok adzie sprz tu p ywaj cego przez jego posiadaczy za 
tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci w zakresie rybo ówstwa ródl dowego w celu realizacji 
rodków na rzecz odbudowy zasobów ryb w wodach ródl dowych, je eli potrzebna podj cia rodków 

na rzecz odbudowy zasobów przewidziana zosta a we wspólnotowym akcie prawnym. Tymczasowe 
zaprzestanie dzia alno ci w zakresie rybo ówstwa ródl dowego powinno dotyczy okresowej 
rezygnacji z po owu ryb z gatunku obj tego rodkami na rzecz odbudowy ustanowionymi na 
podstawie wspólnotowego aktu prawnego. Tymczasowe zaprzestanie po owu ryb z gatunku obj tego 
rodkami na rzecz odbudowy nie wyklucza prowadzenia pozosta ej dzia alno ci w zakresie 

rybo ówstwa ródl dowego, w tym po owu ryb nie obj tych tymi rodkami. W ramach tymczasowego 
zaprzestanie dzia alno ci w zakresie rybo ówstwa ródl dowego, instytucja zarz dzaj ca mo e 
zaproponowa posiadaczom sprz tu p ywaj cego oraz rybakom zatrudnionym na pok adzie tego 
sprz tu podj cie zada i czynno ci s u cych ochronie zasobów ryb przed k usownictwem i 
przewidzianych w planach wspó pracy Pa stwowej Stra y Rybackiej ze Spo eczn Stra Ryback .   

3. Forma i metoda naliczania pomocy finansowej  

Wsparcie finansowe za tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci w zakresie rybo ówstwa ródl dowego 
wyp acane b dzie w formie rycza tu, jako rekompensata za utracone przychody oraz poniesione 
koszty zwi zane z zaprzestaniem prowadzenia dzia alno ci po owowej. Wysoko ci rycza tu ustalona 
b dzie w oparciu o redni warto przychodów z po owów ryb z gatunków obj tych rodkami na 
rzecz odbudowy oraz rednia wysoko kosztów zwi zanych z zaprzestaniem prowadzenia 
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dzia alno ci po owowej. Ustalaj c wysoko rycza tu pod uwag zostanie wzi te kryterium potrzeby 
udzielenia wsparcia finansowego za tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci w zakresie rybo ówstwa 
ródl dowego. Wysoko wsparcia finansowego za tymczasowe zaprzestanie dzia alno ci w zakresie 

rybo ówstwa ródl dowego b dzie odpowiednio zwi kszona w zwi zku z podj ciem si przez 
posiadaczy sprz tu p ywaj cego i rybaków przez nich zatrudnionych wykonania zada i czynno ci 
s u cych ochronie zasobów ryb w ramach wspó pracy Pa stwowej Stra y Rybackiej ze Spo eczn 
Stra Ryback . 

rodek 2.3. Inwestycje w przetwórstwo i obrót  

1. Podstawa prawna  

Art. 34 i 35 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).   

2. Cel rodka  

Celem dzia ania jest poprawa warunków pracy i szkolenia zawodowego, monitorowanie wp ywu 
produktów rybnych na stan zdrowia konsumentów, warunków higieny produkcji oraz jako ci 
produktów, zmniejszenie negatywnego oddzia ywania na rodowisko naturalne, produkcji lub 
wprowadzania do obrotu nowych produktów, stosowanie innowacyjnych technik i technologii 
produkcji, wprowadzenia do obrotu produktów z wy adunków lokalnych, z lokalnej akwakultury oraz 
wysokiej jako ci produktów niszowych, zwi kszenia stopnia wykorzystania nie w pe ni 
eksploatowanych gatunków, produktów ubocznych i odpadów. Realizacja ww. celów ma równie 
przys u y si promowaniu trwa ego zatrudnienia w sektorze rybactwa, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem polityki równo ci szans.   

3. Opis rodka  

W ramach dzia ania jest udzielana pomoc na projekty obejmuj ce budow , rozbudow , modernizacj i 
wyposa enie przedsi biorstw projekty szkoleniowe, a tak e projekty polegaj ce na wprowadzaniu 
innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwi za technicznych, a tak e 
rozwi za organizacyjnych w zakresie zarz dzania jako ci i bezpiecze stwem ywno ci oraz ich 
certyfikacj . W ramach dzia ania jest mo liwa pomoc na zakup specjalistycznych rodków transportu 
wewn trznego i zewn trznego, mi dzy innymi w celu zachowania a cucha ch odniczego oraz s 
wspó finansowane dzia ania s u ce zwi kszeniu warto ci dodanej do produktów przetwórstwa.   
Pomoc finansowa mo e obejmowa m.in. zakup u ywanego sprz tu, u ywanego wyposa enia, 
u ywanych maszyn i urz dze , a tak e zakup u ywanych rodków transportu wewn trznego oraz 
u ywanych specjalistycznych rodków transportu zewn trznego. 
W przypadku operacji realizowanych w celu zagwarantowania zgodno ci z normami ustanowionymi 
na podstawie prawa wspólnotowego w zakresie rodowiska, zdrowia ludzi lub zwierz t, higieny lub 
dobrostanu zwierz t, pomoc mo e by udzielana wy cznie do momentu, gdy normy te stan si 
wi ce dla przedsi biorstw.   

4. Forma i poziom/ wysoko pomocy.  

Pomoc jest udzielana w pierwsze stwie mikro i ma ym przedsi biorstwom obj tym definicj Art. 3 lit. f) 
Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pomoc 
finansowa jest udzielana w formie zwrotu cz ci kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie jest udzielane 
jednorazowo (w przypadku projektów jednoetapowych) lub po zako czeniu ka dego etapu (projekty 
wieloetapowe) Maksymalna wysoko pomocy wynosi 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
przedsi biorstw obj tych ww. definicj , natomiast pozosta e przedsi biorstwa otrzymuj maksymalne 
wsparcie w wysoko ci 30% kosztów kwalifikowalnych.        
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Dzia anie 2.3.1 Budowa i modernizacja istniej cych zak adów dla zwi kszenia produkcji.   

Pomoc mo e by przyznana na budow i modernizacj zak adów, które prowadz inwestycje 
maj ce mi dzy innymi na celu: 

 
Produkcj wyrobów wysokiej jako ci mi dzy innymi dla rynków niszowych. 

 
Zwi kszanie stopnia wykorzystania nie w pe ni eksploatowanych gatunków, produktów 
ubocznych i odpadów; 

 
Produkcj lub wprowadzania do obrotu nowych produktów, stosowania nowych technologii lub 
opracowywania innowacyjnych metod produkcji;  

Forma pomocy  

Refundacja cz ci kosztów inwestycji.  

Dzia anie 2.3.2. Modernizacja zak adów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków 
dzia ania.  

Pomoc z Programu mo e by przyznana na modernizacj zak adów, które prowadz inwestycje 
maj ce mi dzy innymi na celu: 

 

popraw warunków pracy (bhp); 

 

popraw jako ci, higieny oraz bezpiecze stwa produkcji w przetwórstwie rybnym;  

 

badania i inwestycje w zakresie ekstrakcji dioksan lub innych substancji szkodliwych dla 
zdrowia ludzkiego z produktów rybnych; 

 

dostosowanie zak adów przetwórczych do obowi zuj cych przepisów w zakresie ochrony 
rodowiska z uwzgl dnieniem zmniejszenia negatywnego oddzia ywania na rodowisko; 

 

popraw warunków transportu wewn trznego i zewn trznego dla zachowania a cucha 
ch odniczego;  

1. Forma pomocy  

Refundacja cz ci kosztów kwalifikowalnych inwestycji pozytywnie zaopiniowanej przez organy 
odpowiedzialne za nadzór sanitarny lub weterynaryjny w przetwórstwie.  

Dzia anie 2.3.3. Budowa nowych i modernizacja istniej cych placówek wprowadzaj cych do 
obrotu produkty rybne pochodz ce g ównie z morskich  wy adunków lokalnych lub z lokalnej 
akwakultury  

1. Podstawa prawna  

Art. 34 i 35 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel dzia ania  

Pomoc mo e by udzielona na budow , rozbudow , wyposa anie i modernizacj obiektów handlu 
hurtowego wprowadzaj cych do obrotu produkty rybne pochodz ce g ównie z morskich wy adunków 
lokalnych lub z lokalnej akwakultury w celu: 
- zwi kszenia powierzchni wyspecjalizowanych obiektów wprowadzaj cych do obrotu produkty rybne; 
- stworzenia systemu zapewniaj cego zachowanie wysokiej jako ci i bezpiecze stwa produktów 
rybnych od chwili po owu do chwili sprzeda y ( ladowo ); 
-  zmniejszenia negatywnego oddzia ywania na rodowisko; 
-  poprawy funkcjonowania obrotu odpadami i produktami ubocznymi rybo ówstwa i akwakultury; 
- poprawy funkcjonowania micro i ma ych przedsi biorstw wprowadzaj cych do obrotu produkty rybne; 
- poprawy warunków pracy; 
- zachowanie a cucha ch odniczego    

3. Opis dzia ania  

W ramach dzia ania jest udzielana pomoc na projekty obejmuj ce budow , rozbudow , modernizacj i 
wyposa enie przedsi biorstw, projekty szkoleniowe, a tak e projekty polegaj ce na wprowadzaniu 
innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwi za technicznych, a tak e 
rozwi za organizacyjnych w zakresie zarz dzania jako ci i bezpiecze stwem ywno ci oraz ich 
certyfikacj .  
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Innowacje powinny s u y mi dzy innymi zachowaniu lub zwi kszeniu liczby miejsc pracy. W ramach 
dzia ania jest mo liwa pomoc na zakup specjalistycznych rodków transportu wewn trznego i 
zewn trznego, mi dzy innymi w celu zachowania a cucha ch odniczego. 
Inwestycje w zakresie handlu detalicznego nie kwalifikuj si do uzyskania pomocy wspólnotowej.   

4. Forma i poziom/ wysoko pomocy  

Pomoc jest udzielana w pierwsze stwie mikro i ma ym przedsi biorstwom obj tym definicj Art. 3 lit. f) 
Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pomoc 
finansowa jest udzielana w formie zwrotu cz ci kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie jest udzielane 
jednorazowo (w przypadku projektów jednoetapowych) lub po zako czeniu ka dego etapu (projekty 
wieloetapowe) Maksymalna wysoko pomocy wynosi 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
przedsi biorstw obj tych ww. definicj , natomiast pozosta e przedsi biorstwa otrzymuj maksymalne 
wsparcie w wysoko ci 30% kosztów kwalifikowalnych.  

O priorytetowa 3. rodki s u ce wspólnemu interesowi  

1. Cele  

Podniesienie standardów polskich portów i przystani rybackich, podejmowanie dzia a maj cych na 
celu wzrost konsumpcji produktów rybnych w kraju, a tak e wsparcie finansowe dzia a na rzecz 
ochrony i rozwoju fauny i flory wodnej.  

2. Opis sytuacji  

rodki podejmowane przez przedsi biorców prywatnych w zakresie dzia ania na rzecz wspólnego 
interesu sektora rybackiego nie s wystarczaj ce. Istnieje potrzeba wsparcia sektora rybackiego w 
ramach przedsi wzi w szerszym interesie z zakresu racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach 
morskich i ródl dowych.  

rodek 3.1 Dzia ania wspólne  

1.  Podstawa prawna  

Art. 37 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Wspólne przedsi wzi cia maja na celu zapobieganie prze owieniu ryb, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu interesów, zarówno producentów jak i konsumentów, poprzez zarz dzanie oraz 
ochron ywych zasobów morza.  

3. Opis rodka  

Program b dzie finansowa rodki s u ce wspólnemu interesowi realizowane przy aktywnym 
wsparciu ze strony podmiotów gospodarczych, naukowców, organizacji dzia aj cych w imieniu 
producentów (w tym organizacji producenckich w rozumieniu RR 104/2000) lub innych 
zarejestrowanych organizacji, mi dzy innymi poprzez:  

a. trwa e przyczynienie si do lepszego zarz dzania zasobami lub ich lepszej ochrony; 
b. promocj selektywnych narz dzi i metod po owowych oraz zmniejszenie przy owów; 
c. usuwanie z dna morskiego utraconych narz dzi po owowych w celu zwalczania 

po owów zagubionymi cz ciami zestawu; 
d. popraw warunków pracy oraz bezpiecze stwa; 
e. przyczynianie si do przejrzysto ci rynków produktów rybo ówstwa i akwakultury, w 

tym do mo liwo ci ledzenia pochodzenia; 
f. popraw jako ci i bezpiecze stwa ywno ci; 
g. rozwój, restrukturyzacj lub popraw terenów hodowli w ramach akwakultury; 
h. inwestycje dotycz ce sprz tu i infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa lub 

handlu cznie z utylizacj odpadów; 
i. doskonalenie kwalifikacji zawodowych lub rozwój nowych metod i narz dzi 

szkoleniowych; 
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j. propagowanie wspó pracy pomi dzy naukowcami i podmiotami gospodarczymi w 

sektorze rybactwa; 
k. tworzenie sieci kontaktów, wymian do wiadcze i wzorców post powania pomi dzy 

organizacjami promuj cymi równo szans dla m czyzn i kobiet oraz pomi dzy 
innymi zainteresowanymi stronami; 

l. przyczynianie si do realizacji celów okre lonych dla rybactwa przybrze nego na 
niewielk skal  

m. popraw zarz dzania i kontroli warunków dost pu do obszarów po owowych, w 
szczególno ci poprzez przygotowanie lokalnych planów zarz dzania zatwierdzonych 
przez w a ciwe organy krajowe; 

n. tworzenie organizacji producentów w szczególno ci na koszty ich za o enia, oraz 
koszty administracyjne po 01.01.2007 r. 

o. wprowadzanie planów uznanych organizacji producentów w celu poprawy jako ci 
produktów- pomoc ta b dzie malej ca i jest przewidziana na okres trzech lat licz c od 
daty uznania organizacji producentów 

p. restrukturyzacj organizacji producentów maj c na celu wzrost ich efektywno ci dla 
sprostania wymaganiom stawianym przez rynek. 

q. przeprowadzenie studiów wykonalno ci zwi zanych z propagowaniem w sektorze 
rybactwa partnerstw z pa stwami trzecimi  

4. Forma i poziom/ wysoko pomocy  

Pomoc dotyczy b dzie zarówno refundacji kosztów funkcjonowania organizacji jak te kosztów 
projektu realizuj cych cele wspólne dla rybactwa.  

Wysoko pomocy finansowej wynosi do 80% lub do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Szczegó y w tym zakresie zostan ustalone w stosownym rozporz dzeniu wydanym przez Instytucj 
Zarz dzaj c .  

rodek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej  

1. Podstawa prawna  

Art. 38 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Stworzenie stabilnych podstaw przyrodniczych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w 
wodach morskich i ródl dowych, z zachowaniem równowagi i ró norodno ci biologicznej, poprawa 
zarz dzania i ochrony zasobów ryb oraz ochrona walorów rodowiska i zasobów przyrodniczych.  

3. Opis rodka  

Finansowana jest budowa lub instalacja urz dze sta ych lub ruchomych s u cych do ochrony 
i wzbogacenia fauny i flory wodnej oraz rekultywacji wód ródl dowych, w tym terenów tar a i tras 
migracyjnych gatunków migruj cych, poprzez przywrócenie dro no ci wodom ródl dowym. Dzia ania 
te musz przyczynia si do poprawy stanu rodowiska wodnego. Dzia ania te, obejmuj równie 
pomoc finansow zwi zan z ochron

 

i zachowaniem stanu rodowiska naturalnego w ramach sieci 
NATURA 2000, tam gdzie dzia ania te dotycz bezpo rednio gospodarki rybackiej oraz zarybienia 
gatunkami zagro onymi oraz cennymi z biologicznego i gospodarczego punktu widzenia. W ramach 
dzia ania b d realizowane inwestycje dotycz ce mi dzy innymi budowy: 

 

przep awek; 

 

sztucznych raf w wodach przybrze nych morza ba tyckiego; 

 

sztucznych tarlisk;  

Bezpo rednie  zarybianie nie stanowi podstawy do uzyskania pomocy, o ile nie zosta o przewidziane 
wyra nie jako rodek s u cy ochronie we wspólnotowym akcie prawnym.  
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rodek 3.3. Porty rybackie, miejsca wy adunku i przystanie  

1. Podstawa prawna  

Art. 39 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Udzielanie wsparcia na inwestycje w istniej cych portach lub przystaniach rybackich, s u ce 
interesowi rybaków i hodowców akwakultury korzystaj cych z danego portu lub przystani rybackiej, 
które maj na celu popraw poziomu oferowanych us ug. Pomoc mo e by równie udzielana na 
restrukturyzacj miejsc wy adunku oraz popraw wy adunku ryb przez rybaków przybrze nych w 
istniej cych miejscach wy adunku wskazanych przez w a ciwe organy krajowe.  

3. Opis rodka  

Inwestycje realizowane w ramach dzia ania powinny w szczególno ci dotyczy :  

 

Poprawy warunków wy adunku, przetwarzania, sk adowania w portach i sprzeda y produktów 
rybo ówstwa i akwakultury; 

 

Poprawy dostaw paliwa, lodu, wody i elektryczno ci; 

 

Budowy, modernizacji i wyd u enia nabrze y, w celu polepszenia bezpiecze stwa w trakcie 
wy adunku lub za adunku; 

 

Zagospodarowania odpadów, wód technologicznych i przy owu; 

 

Przechowywania i utylizacji odpadów; 

 

Opracowania i wdro enia systemów informatycznych do zarz dzania dzia alno ci po owow

  

Modernizacji i rozbudowy urz dze i instalacji do konserwacji i napraw statków rybackich; 

 

Poprawy warunków i bezpiecze stwa pracy; 

 

Budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej portu lub przystani rybackiej, w tym drogi na 
terenie portów rybackich, miejsc wy adunku i przystani lub drogi, je eli stanowi jedyn drog 
dojazdow do portu rybackiego, miejsca wy adunku lub przystani;  

 

Poprawy warunków bezpiecze stwa eglugi w portach i przystaniach rybackich; 

 

Modernizacji i rozbudowy rybackich przystani pla owych.  

W celu poprawy bezpiecze stwa rybaków Program wspiera zwi zane z bezpiecze stwem inwestycje 
polegaj ce na budowie lub modernizacji ma ych przystani rybackich.  

W przypadku urz dze wp ywaj cych na nawigacj w porcie lub przystani rybackiej realizuj cy 
inwestycj musi uzyska zgod na  rozwi zania  techniczne wydane  przez Urz d Morski.  

4. Linia demarkacyjna 
Inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej portu lub przystani rybackiej, w 
tym drogi na terenie portów rybackich, miejsc wy adunku i przystani lub drogi, je eli stanowi jedyn 
drog dojazdow do portu rybackiego, miejsca wy adunku lub przystani, finansowane w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko nie b d finansowane przez PO Zrównowa ony 
rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich na lata 2007-2013 .  

5. Wysoko pomocy finansowej  

Wysoko pomocy finansowej wynosi do 80% lub do 95 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Szczegó y w tym zakresie zostan ustalone w stosownym rozporz dzeniu wydanym przez Instytucj 
Zarz dzaj c .     

rodek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne  

1. Podstawa prawna  

Art. 40 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Wspieranie przedsi wzi s u cych realizacji polityki podniesienia jako ci i znaczenia produktów 
sektora rybackiego (w tym zwi kszenie ich spo ycia), rozwoju nowych rynków zbytu produktów 
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rybo ówstwa i akwakultury oraz kampanii promocyjnych na rzecz tych produktów, z uwzgl dnieniem 
kontekstu kszta towania wiadomo ci konsumentów w aspekcie ochrony i zrównowa onej eksploatacji 
zasobów morza.   

3. Opis rodka  

rodek b dzie realizowany w szczególno ci poprzez:  

 
prowadzenie regionalnych, krajowych i mi dzynarodowych kampanii promocyjnych produktów 
rybo ówstwa i akwakultury, w tym organizacja i udzia w targach, wystawach i innych 
imprezach promocyjnych; 

 

wspieranie wzrostu popytu na gatunki, które stanowi zwykle odrzuty w po owach 
ukierunkowanych lub nie przedstawiaj warto ci handlowej; 

 

wspierania wzrostu popytu na gatunki, nie w pe ni eksploatowane (g ównie szprot i led 
ba tycki w zwi zku z niepe nym wykorzystaniem przyznanych Polsce kwot po owowych); 

 

wspieranie dzia a na rzecz podniesienia jako ci i zwi kszenia warto ci dodanej produktów 
rybo ówstwa i akwakultury; 

 

promocj

 

produktów pozyskanych przy pomocy metod maj cych pozytywny lub jak najmniej 
negatywny wp yw na rodowisko; 

 

promocj

 

produktów uznanych zgodnie z warunkami rozporz dzenia (WE) nr 510/2006 
(produkty regionalne); 

 

certyfikacj

 

jako ci, w tym tworzenia znaków jako ci i certyfikacji produktów z owionych lub 
wyhodowanych w sposób przyjazny dla rodowiska; 

 

organizowanie kampanii, w tym szkole i dzia a edukacyjnych, maj cych na celu popraw 
wizerunku produktów rybo ówstwa i  akwakultury oraz wizerunku sektora rybactwa; 

 

realizacj

 

bada rynkowych, w tym bada konsumenckich.  

Powy sze dzia ania nie mog by ukierunkowane na marki handlowe, jak równie nie mog 
odnosi si do konkretnych krajów b d obszarów geograficznych, za wyj tkiem produktów 
uznanych zgodnie z warunkami rozporz dzenia Rady (WE) nr 510/2006.  

4. Forma i poziom/ wysoko pomocy  

Wysoko pomocy finansowej wynosi do 60% lub do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Szczegó y w tym zakresie zostan ustalone w stosownym rozporz dzeniu wydanym przez Instytucj 
Zarz dzaj c .  

rodek  3.5 Projekty pilota owe  

1. Podstawa prawna  

Art. 41 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Zdobywanie oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat nowo ci i innowacji technicznych, zwi kszenie 
rentowno ci dzia alno ci rybackiej poprzez wdro enie innowacyjnych metod zmierzaj cych do 
ochrony rybostanu oraz metod zapewniaj cych w a ciw jako pozyskiwanych surowców, jak i 
wprowadzenie przyjaznych rodowisku technologii i technik pozyskiwania surowca, w tym metod jego 
obróbki.    

3. Opis rodka  

W ramach dzia ania finansowane b d projekty pilota owe, mi dzy innymi eksperymentalne 
wykorzystanie bardziej selektywnych technik po owowych, technologii przetwarzania i produkcji ryb i 
organizmów wodnych, które maj na celu nabycie i upowszechnianie nowej wiedzy technicznej i 
naukowej. Przewiduje si przeprowadzenie projektów pilota owych dotycz cych szacowania 
zasobów. Projekty powinny zawsze obejmowa stosown ocen naukow projektu pilota owego .  

Projekty pilota owe mog obejmowa :  

 

Testowanie i wdra anie nowych rozwi za technicznych i technologicznych, 

 

Opracowanie i testowanie metod poprawy selektywno ci narz dzi po owowych, ograniczenia 
przy owów i odrzutów oraz metod redukuj cych wp yw rybo ówstwa na rodowisko, 
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Symulacje metod zarz dzania stadem, podzia u kwot po owowych, w tym, w razie 
konieczno ci ustanowienie stref zakazu po owów, w celu dokonania oceny skutków 
biologicznych i ekonomicznych, 

 
Opracowanie alternatywnych metod zarz dzania rybo ówstwem.  

Wyniki i wypracowane technologie s przedmiotem sprawozda udost pnionych publicznie.  

4. Forma i wysoko pomocy  

Wysoko pomocy finansowej wynosi do 80% lub do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Szczegó y w tym zakresie zostan ustalone w stosownym rozporz dzeniu wydanym przez Instytucj 
Zarz dzaj c .   

rodek 3.6  Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich  

1. Podstawa prawna  

Art. 42 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka  

Modyfikacja statków rybackich p ywaj cych pod bander polsk

 

i zarejestrowanych we Wspólnocie, 
do celów spoza rybactwa.   

3. Opis rodka  

W ramach rodka finansowana b dzie modyfikacja jednostek rybackich na cele spoza rybactwa m.in. 
na cele takie jak: szkolenia lub badania naukowe i inne rodzaje dzia alno ci spoza rybactwa.  

rodek obejmuje modyfikacj jednostki m.in. do nast puj cego przeznaczenia:  

 

zachowanie dziedzictwa historycznego (np. jako zabytek) 

 

dzia alno  naukowo-badawcza 

 

dzia alno  szkoleniowa 

 

wykorzystania w celach kontroli.  

Dzia ania w ramach tego rodka ograniczone s do podmioty publicznych.  

Statek obj ty rodkiem zostanie na sta e wykre lony z rejestru statków rybackich, a licencja po owowa 
zwiazana z tym statkiem b dzie na sta e anulowana.  

4. Forma i wysoko pomocy  

Wysoko pomocy finansowej wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Szczegó y w tym 
zakresie zostan ustalone w stosownym rozporz dzeniu wydanym przez Instytucj Zarz dzaj c .   

O Priorytetowa 4. Zrównowa ony rozwój obszarów zale nych od rybactwa  

rodek 4.1. Zrównowa ony rozwój obszarów zale nych od rybactwa.  

1.  Podstawa prawna  

Art. 43 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223, str. 1 z 15.8.2006).  

2. Cel rodka 

Celem dzia ania jest poprawa sytuacji ekonomicznej obszarów zale nych od rybactwa poprzez  
wsparcie dywersyfikacji b d restrukturyzacji gospodarczej i spo ecznej, w tym m.in. utrzymanie i 
stworzenie miejsc pracy oraz zwi kszenie atracyjno ci inwestycyjnej czemu s u y b dzie 
promowanie obszarów zale nych od rybactwa zarówno nadmorskich jak i ródl dowych oraz ich 
wspó praca krajowai mi dzynarodowa.  

3. Opis rodka 
Program zrównowa onego rozwoju obszarów zale nych od rybactwa jest podej ciem przekrojowym, 
które ma przyczyni si do aktywizacji lokalnych spo eczno ci rybackich, poprzez w czenie partnerów 
prywatnych (spo ecznych i gospodarczych) do planowania i wdra ania lokalnych inicjatyw. Lokalne 
podej cie pomaga w wyznaczaniu po danych i najbardziej dopasowanych kierunków rozwoju oraz 
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pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszarów zale nych od rybactwa i okre lenie sposobów 
ich rozwi zania.   

Dzia ania na rzecz wsparcia trwa ego rozwoju obszarów zale nych g ównie od rybactwa maj na celu 
stworzenie tzw. Grup Lokalnych (GL), przygotowanie a nast pnie wdro enie Lokalnych Strategi 
Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).  

Grupa Lokalna sk ada si z przedstawicieli sektora rybactwa oraz partnerów prywatnych i publicznych. 
Przez przedstawiciela sektora rybactwa rozumiana jest równie administracja rybacka zdefiniowana 
jako beneficjent operacji 1.   

LSROR przygotowywana jest w sposób oddolny, z inicjatywy srodowisk lokalnych i realizowana na 
danym obszarze przez Grup Lokaln .  

Wdra anie dzia ania 4.1 podzielone b dzie na dwie operacje W ramach operacji 1 wsparty zostanie 
proces tworzenia GL oraz przygotowania LSROR. W operacji 2 finansowana b dzie realizacja LSROR 
oraz wspierana dzia alno GL w tym zakresie. 

rodek obejmuje: 

 

Wzmocnienie konkurencyjno ci obszarów zale nych od rybactwa; 

 

Restrukturyzacj i reorientacj dzia alno ci gospodarczej, w szczególno ci poprzez 
propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem, e nie powoduje to zwi kszenia nak adu 
po owowego; 

 

Dzia ania w zakresie dywersyfikacji poprzez propagowanie zró nicowanego zatrudnienia 
rybaków oraz tworzenie dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybackim; 

 

Podnoszenie warto ci dodanej produktów rybactwa; 

 

Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i  infrastruktury zwi zanej z turystyk oraz us ug 
na rzecz ma ych spo eczno ci rybackich; 

 

Ochron rodowiska obszarów zale nych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjno ci,  

 

regeneracj i rozwój osad oraz wiosek przybrze nych, gdzie prowadzi si dzia alno 
nale c do sektora rybactwa, a tak e ochron i popraw

 

dziedzictwa przyrody oraz 
architektonicznego; 

 

Przywrócenie potencja u produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 
wyniku kl ski ywio owej b d przemys owej; 

 

Promowanie wspó pracy mi dzyregionalnej i mi dzynarodowej pomi dzy poszczególnymi 
grupami w obszarach zale nych g ównie od rybactwa, przede wszystkim w drodze tworzenia 
sieci i rozpowszechniania najlepszych praktyk; 

 

Nabywanie umiej tno ci i u atwianie opracowania oraz realizacji LSROR; 

 

Wspieranie pokrycia wydatków bie cych grup lokalnych.  

4. Obszary zale ne od rybactwa 

Pomoc w ramach osi 4 obejmuje obszary zale ne od rybactwa na terenie ca ego kraju.  

Obszar zale ny g ównie od rybactwa, wybierany jako cel pomocy, ma ograniczon wielko i jest 
mniejszy ni NUTS poziom 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych w rozumieniu 
rozporz dzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w 
sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). 
Obszar ten powinien by odpowiednio spójny pod wzgl dem geograficznym, gospodarczym i 
spo ecznym. Granicami obszarów zale nych od rybactwa mog by to obszary o granicach 
naturalnych (granica rzeki, lasu itd), jednak nie mniejsze ni jedna gmina lub ich wielokrotno .  

Pomoc powinna by przede wszystkim skierowana na obszary charakteryzuj ce si : 
a) zmniejszaj cym si znaczeniem rybo ówstwa lub 
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b) ma ymi spo eczno ciami rybackimi.  

Kryteria wyboru obszarów:

  
1. Ilo osób pracuj cych w sektorze rybackim lub posiadaj ce prac zwi zan z tym 

sektorem na danym terenie, 
2. Obszar obejmuj cy brzeg morza lub jeziora oraz stawy lub estuaria rzeczne na danym 

terenie;  

Terytorium obj te rodkiem jednej grupy powinno by spójne i posiada wystarczaj ce zasoby 
ludzkie, finansowe i gospodarcze w celu wspierania wykonalnej LSROR. Na danym terenie mo e 
dzia a tylko jedna Lokalna Grupa.  

Finansowanie przewidziane na realizacj dzia ania 1 planowane jest na nie wiecej ni 25% srodków 
przeznaczonych na ten rodek.  

Dzia anie 4.1.1.:Tworzenie Grup Lokalnych  

1. Kryteria wyboru grup:  

1. Grupa Lokalna wybierana b dzie na podstawie sk adu zgodnego z wymaganiami niniejszych 
kryteriów oraz  przejrzystego podzia u obowi zków i odpowiedzialno ci. 

2. W sk ad ka dej grupy musz wchodzi przedstawiciele sektora rybackiego, partnerów publicznych 
i prywatnych. 

3. Partnerzy publiczni, z wy czeniem przedstawicieli sektora rybackiego, nie mog dysponowa 
wi cej ni 50% g osów w organach decyzyjnych grupy 

4. Grupa Lokalna mo e powsta w ramach istniej cych organizacjach dysponuj cych 
do wiadczeniem. 

5. Grupa Lokalna powinna by utworzona w taki sposób, aby mog a wprowadza w ycie strategie 
rozwojowe dla obszaru swego dzia ania.  

6. Partnerzy wchodz cy w sk ad grupy powinni mie zdolno do wykonania powierzonych im zada 
oraz sprawno podejmowania decyzji.   

2. Procedury wyboru grup:  

Wnioski sk adane b d przez uprawnionych beneficjentów do instytucji wdra aj cej, która dokona ich 
weryfikacji formalnej. Wnioski które przejd weryfikacj formaln podlega b d ocenie od strony 
merytorycznej, która dokonana zostanie przez Grup Robocz , powo ana przez Instytucj 
Zarz dzajac , w sk ad której wchodzi b d m.in. przedstawiciele Instytucji Zarz dzaj cej oraz 
eksperci zewn trzni. Wnioski umieszczone zostan na li cie rankingowej zgodnie z ilo ci 
uzyskanych punktów. Do realizacji zakwalifikowane zostan projekty zgodnie z list rankingow w 
miar dost pno ci srodków.  

3. Ramy czasowe wyboru grup:  

W systemie ci g ym przez okres trwania programu (nabór wniosków na rodek 2 rozpocznie si nie 
wcze niej ni w 2010 roku).  

4. Orientacyjna liczba grup  

30 grup lokalnych  

5. Opis dzia ania   

Wnioskodawca opracowuje LSROR na podstawie podej cia oddolnego. 
LSROR powinna by : 

a) kompleksowa, oparta o powi zania pomiedzy podmiotami, sektorami i projektami w sposób 
wykraczj cy ponad zwyk y zbiór projektów. 

b) w zgodzie z potrzebami obszaru zale nego od rybactwa, w szczególno ci w zakresie 
spo eczno- gospodarczym. 
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c) uzupe niaj ca dla innych dzia a wyst puj cych na danym obszarze np.: do gminnych 

strategii rozwoju na danym obszarze.  

6. Status Grupy Lokalnej  

Grupa mo e mie status stowarzyszenia, zwi zku stowarzysze lub fundacji.  

7. Beneficjent  

Administracja rybacka oraz samorz d lokalny na obszarze obj tym dzia aniem osi 4.  

8. Forma  i wysoko pomocy  

Pomoc b dzie udzielona na: 

 

pokrycie kosztów za o enia grupy,  

 

cz ci bie cych wydatków grup. 

 

wprowadzenie miejscowych strategii rozwoju,  

 

wydatki bie ce grup co do zasady nie mog przekroczy 10% ca o ci bud etu 
przeznaczonego dla obszaru zale nego g ównie od rybactwa.  

 

W drodze odst pstwa mo na postanowi w indywidualnych przypadkach o 
przekroczeniu tego progu, w przypadkach gdy grupy nie mog zosta ustanowione na 
bazie istniej cych organizacji dysponuj cych do wiadczeniem.  

Dzia anie 4.1.2. Wdra anie Lokalnych Strategi Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).  

1. Opis dzia ania  

1. Wzmocnienie konkurencyjno ci obszarów zale nych g ównie od rybactwa; 
2. Restrukturyzacja i reorientacja dzia alno ci gospodarczej, w szczególno ci przez 

propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem, e dzia ania te nie powoduj zwi kszenia 
nak adu po owowego; 

3. Dzia ania w zakresie dywersyfikacji poprzez wspieranie zró nicowanego zatrudnienia 
rybaków w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa; 

4. Podnoszenie warto ci produktów rybactwa; 
5. Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej oraz us ug na rzecz ma ych 

spo eczno ci rybackich; 
6. Ochrona rodowiska w obszarach zale nych g ównie od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjno ci,  
7. Renowacja i rozwój osad oraz wiosek przybrze nych, gdzie prowadzi si dzia alno 

nale c do sektora rybactwa, 
8.  Ochrona i poprawa dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego; 
9. Ekoturystyk i w dkarstwo bez zwi kszenia nak adu po owowego; 
10. Przywrócenie potencja u produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w 

wyniku kl ski ywio owej lub przemys owej; 
11. Promowanie wspó pracy mi dzyregionalnej i mi dzynarodowej pomi dzy poszczególnymi 

grupami w obszarach zale nych g ównie od rybactwa, przede wszystkim w drodze 
tworzenia sieci i rozpowszechniania wzorców post powania; 

12. Finansowanie w wysoko ci do 15% danej osi priorytetowej dzia a

 

takich jak: wspieranie i 
doskonalenie kwalifikacji zawodowych, zdolno ci adaptacji w ród pracowników oraz 
dost pu do zatrudnienia, w szczególno ci na rzecz kobiet.  

2. Zasady wyboru projektów przez Grupy Lokalne 
Wnioski o pomoc, kwalifikuj ce si do udzielenia pomocy w ramach Osi Priorytetowej 4 mog 
dotyczy tylko dzia a i projektów przyj tych przez Grupy Lokalne, opisane w LSROR.    

3. Forma i wysoko pomocy 
Pomoc dotyczy b dzie rodków przewidzianych w Programie Operacyjnym 2007-2013, z 
wy czeniem pomocy publicznej z tytu u ca kowitego lub tymczasowego zaprzestania dzia alno ci 
po owowej. Maksymalna wysoko pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
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O priorytetowa 5.  Pomoc techniczna 

rodek 5.1.Pomoc techniczna  

Fundusz mo e finansowa dzia ania w zakresie przygotowania, monitorowania, pomocy 
administracyjnej i technicznej, oceny i audytu. Dzia ania te s realizowane zgodnie z art. 53 ust. 2 
rozporz dzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz innymi postanowieniami tego rozporz dzenia oraz 
jego przepisów wykonawczych maj cych zastosowanie do tej formy wykonania bud etu Wspólnot 
Europejskich.  

Dzia ania te obejmuj :  

a) oceny, ekspertyzy, opracowania statystyczne i badania, w tym badania o charakterze ogólnym 
dotycz ce funkcjonowania Funduszu; 

b) dzia ania skierowane na partnerów, beneficjentów pomocy w ramach Funduszu oraz 
spo ecze stwo, w tym dzia ania informacyjne; 

c) dzia ania na rzecz rozpowszechniania informacji, tworzenia sieci, podnoszenia poziomu 
wiadomo ci, propagowania wspó pracy i wymiany do wiadcze

 

na terenie ca ej Wspólnoty; 
d) instalacj , obs ug i czenie systemów komputerowych s u cych do zarz dzania, 

monitorowania, kontroli i oceny; 
e) ulepszanie metod oceny oraz wymian informacji na temat praktyk stosowanych w tej 

dziedzinie; 
f) stworzenie mi dzynarodowych i wspólnotowych sieci podmiotów uczestnicz cych w trwa ym 

rozwoju obszarów zale nych od rybo ówstwa w celu stworzenia zach ty do wymiany 
do wiadcze i najlepszych praktyk, stymulowania i realizacji wspó pracy mi dzyregionalnej i 
mi dzynarodowej oraz rozpowszechniania informacji.  

Niniejszy Program Operacyjny umo liwia równie finansowanie przy pomocy rodków finansowych z 
EFR dzia a w zakresie zarz dzania, monitorowania, oceny, promocji, kontroli i audytu Programu w 
wysoko ci do 5% ogólnych rodków przeznaczonych na rodków. . W drodze wyj tku, 
w uzasadnionych przypadkach, próg ten mo e by zwi kszony. 
Finansowaniu w ramach Programu podlega mog równie dzia ania dotycz ce poprawy zdolno ci 
administracyjnych pa stwa polskiego zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporz dzenia 1198/2006.,. 

8. Zasady kwalifikowalno ci wydatków  

Kwalifikowalno wydatków  

Wydatki kwalifikuj si do uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), je li 
zosta y faktycznie poniesione przez beneficjentów od dnia 1 stycznia 2007 r..,do dnia 31 grudnia 2015 
r. Przedmiotem wspó finansowania nie mog by projekty zako czone przed dat , od której kwalifikuj 
si one do dofinansowania (z wy czeniem Pomocy technicznej).  

W drodze odst pstwa od powy szego, w przypadku wk adu w naturze, koszty amortyzacji i koszty 
ogólne mo na traktowa jako wydatki poniesione przez beneficjentów w ramach realizacji operacji, na 
nast puj cych warunkach:   

a) zasady kwalifikalno ci okre lone w Art. 55. ust. 4 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 
1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, przewiduj 
kwalifikowalno takich wydatków; 

b) kwota wydatków jest po wiadczona dokumentami ksi gowymi o warto ci dowodowej 
równorz dnej fakturom; 

c) w przypadku wk adów w naturze wspó finansowanie z EFR nie przekracza ca kowitej 
kwoty kwalifikowanych wydatków z wy czeniem warto ci takich wk adów.  

Wydatki kwalifikuj si do uzyskania wsparcia z EFR, wy cznie je li poniesiono je na dzia ania, o 
których mowa w Programie Operacyjnym zgodnie z kryteriami okre lonymi wcze niej przez Komitet 
Monitoruj cy (z wy czeniem Pomocy technicznej).  
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Nowe wydatki, dodane w chwili korekty Programu Operacyjnego, o których mowa w art. 18 ww. 
rozporz dzenia, kwalifikuj si do wsparcia finansowego od dnia z o enia Komisji wniosku o przegl d 
Programu Operacyjnego.  

Nast puj ce wydatki nie kwalifikuj si do uzyskania wsparcia z EFR: 
a) podatek od warto ci dodanej, oprócz podatku od warto ci dodanej niepodlegaj cego 

zwrotowi, je eli jest on rzeczywi cie i ostatecznie ponoszony przez innego 
beneficjenta ni osoba nieb d ca podatnikiem okre lona w art. 4 ust. 5 akapit 
pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstwa polskiego w odniesieniu do podatków obrotowych 

 

wspólny system podatku od warto ci dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru 
podatku; 

b) odsetki od zad u enia (*); 
c) nabycie nieruchomo ci gruntowej za kwot przewy szaj c 10% wszystkich 

kwalifikuj cych si wydatków na dane dzia anie; 
d) wydatki mieszkaniowe.  

W odniesieniu do operacji niewi cych si z wydatkami ze strony beneficjenta wydatki kwalifikuj ce 
si do uzyskania wsparcia z EFR stanowi kwota pomocy publicznej wyp aconej beneficjentowi.  

(*) Nie naruszaj c przepisów ust. 5 lit. b) Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego wk ad z EFR mo e mie form inn ni bezzwrotna 
bezpo rednia pomoc. Szczegó owe przepisy s okre lane zgodnie z procedur , o której mowa w 
art. 101 ust. 3 ww. rozporz dzenia.   

Ponadto zgodnie z Art. 55 ust. 4 ww. rozporz dzenia, zasady dotycz ce kwalifikowalno ci wydatków 
ustalane s na poziomie krajowym ( ). Zgodnie z tym kwalifikowalno wydatków w ramach EFR 
zostanie szczegó owo okre lona w rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
kwalifikowalno ci wydatków ponoszonych w ramach Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój 
sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich na lata 2007-2013. 

9. System realizacji programu 

9.1. Zasady i procedury zarz dzania i wdra ania  

Funkcje instytucji zarz dzaj cej  

Instytucja zarz dzaj ca programem operacyjnym odpowiada za zarz dzanie programami 
operacyjnymi i ich realizacj zgodnie z zasad nale ytego zarz dzania finansami, a w szczególno ci 
za:  

a) zapewnienie, e operacje s wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami maj cymi 
zastosowanie do Programu Operacyjnego oraz e spe niaj one maj ce zastosowanie zasady 
wspólnotowe i krajowe przez ca y okres ich realizacji; 

b) weryfikacj , e wspó finansowane towary i us ugi s dostarczone oraz e wydatki 
zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zosta y rzeczywi cie poniesione i s zgodne 
z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; weryfikacje na miejscu poszczególnych operacji 
mog by dokonywane na podstawie badania próby zgodnie ze szczegó owymi zasadami, 
które zostan przyj te przez Komisj zgodnie z procedur , o której mowa w art. 101 ust.3 
Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

c) zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywaniu zapisów 
ksi gowych dla ka dej operacji w ramach programu operacyjnego oraz zapewnienie, e dane 
na temat realizacji, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny s gromadzone; 

d) zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestnicz ce w realizacji 
operacji odr bnego systemu ksi gowego albo odpowiedniego kodu ksi gowego dla 
wszystkich transakcji zwi zanych z operacj , bez uszczerbku dla krajowych zasad 
ksi gowych; 

e) zapewnienie, e oceny Programu Operacyjnego, o których mowa w art. 48 i 49 ww. 
rozporz dzenia, s przeprowadzane zgodnie z art. 47 przedmiotowego rozporz dzenia; 
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f) ustanowienie procedur dla zapewnienia, e wszystkie dokumenty dotycz ce wydatków i 

audytów, wymagane do zapewnienia w a ciwej cie ki audytu, s przechowywane zgodnie z 
wymogami art. 87 ww. rozporz dzenia; 

g) zapewnienie otrzymywania przez instytucj certyfikuj c i instytucj audytow wszystkich 
niezb dnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w zwi zku z wydatkami 
dla potrzeb odpowiednio certyfikacji i audytu; 

h) kierowanie prac komitetu monitoruj cego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu 
umo liwienia monitorowania jako ciowego realizacji programu operacyjnego w wietle jego 
szczegó owych celów; 

i) opracowywanie i przedk adanie Komisji rocznych i ko cowych sprawozda z realizacji, po ich 
uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitoruj cy; 

j) zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 
51 ww. rozporz dzenia.  

Funkcje instytucji certyfikuj cej  

Instytucja certyfikuj ca Programu Operacyjnego odpowiada w szczególno ci za: 
a) opracowanie i przed o enie Komisji po wiadczonych deklaracji wydatków i wniosków o 

p atno ; 
b) po wiadczenie, e: 

 

deklaracja wydatków jest dok adna, wynika z wiarygodnych systemów ksi gowych i 
jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupe niaj cej; 

 

zadeklarowane wydatki s zgodne z maj cymi zastosowanie zasadami 
wspólnotowymi i krajowymi oraz zosta y poniesione w zwi zku z operacjami 
wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami maj cymi zastosowanie do 
programu i spe niaj zasady wspólnotowe i krajowe; 

c) upewnianie si , e otrzymane informacje dotycz ce procedur i weryfikacji przeprowadzonych 
w zwi zku z wydatkami uj tymi w deklaracjach stanowi odpowiedni podstaw 
po wiadczenia; 

d) uwzgl dnienie, do celów po wiadczenia, wyników wszystkich audytów przeprowadzanych 
przez instytucj audytow lub na jej odpowiedzialno ; 

e) utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów ksi gowych dotycz cych wydatków 
zadeklarowanych Komisji; 

f) prowadzenie ewidencji kwot podlegaj cych procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po 
anulowaniu ca o ci lub cz ci wk adu dla operacji. Kwoty odzyskane przed zamkni ciem 
Programu Operacyjnego, które maj zosta zwrócone do bud etu ogólnego Unii Europejskiej 
po korektach finansowych poczynionych zgodnie z art. 97 Rozporz dzenia Rady (WE) Nr 
1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, s potr cane z nast pnej 
deklaracji wydatków.  

Funkcje instytucji audytowej  

1. Instytucja audytowa Programu Operacyjnego odpowiada w szczególno ci za:  

a) zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu 
zarz dzania i kontroli Programu Operacyjnego; 

b) zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji 
zadeklarowanych wydatków; 

c) przedstawienie Komisji, w terminie dziewi ciu miesi cy od zatwierdzenia programu 
operacyjnego, strategii audytu obejmuj cej podmioty, które b d przeprowadza audyty, o 
których mowa powy ej, metodologi , która zostanie zastosowana, metody doboru próbek 
danych dla potrzeb audytu operacji oraz indykatywne rozplanowanie audytów w celu 
zapewnienia przeprowadzenia audytu g ównych podmiotów oraz równomiernego rozk adu 
audytów w ca ym okresie programowania; 

d) zapewnienie otrzymania przez instytucj zarz dzaj c i instytucj certyfikuj c wszystkich 
niezb dnych informacji o przeprowadzonych audytach i kontrolach; 

e) do dnia 31 grudnia ka dego roku w latach 2008-2015: 

 

przed o enie Komisji rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiaj cego wyniki 
audytów przeprowadzonych w okresie 12 miesi cy, zako czonym dnia 30 czerwca 
danego roku, zgodnie ze strategi audytu dla Programu Operacyjnego oraz 
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informuj cego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarz dzania i kontroli 
programu. Pierwsze sprawozdanie, które nale y z o y do dnia 31 grudnia 2008 r., 
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Informacje 
dotycz ce audytów przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2015 r. zostaj w czone do 
ko cowego sprawozdania audytowego, stanowi cego uzupe nienie deklaracji 
zamkni cia, o której mowa poni ej (lit. f); 

 
wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej 
odpowiedzialno , w kwestii tego, czy system zarz dzania i kontroli funkcjonuje 
skutecznie, tak aby dawa racjonalne zapewnienie, e deklaracje wydatków 
przedstawione Komisji s prawid owe, oraz aby dawa tym samym racjonalne 
zapewnienie, e transakcje b d ce ich podstaw s zgodne z prawem i prawid owe; 

 

przedk adanie, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 85 Rozporz dzenia Rady 
(WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, deklaracji 
cz ciowego zamkni cia zawieraj cej ocen zgodno ci z prawem i prawid owo ci 
danych wydatków. 

f) przed o enie Komisji, nie pó niej ni dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamkni cia 
zawieraj cej ocen zasadno ci wniosku o wyp at salda oraz zgodno ci z prawem i 
prawid owo ci transakcji b d cych podstaw wydatków obj tych ko cow deklaracj 
wydatków, do której do cza si ko cowe sprawozdanie audytowe. 

2. Instytucja audytowa zapewnia, e czynno ci audytowe uwzgl dniaj uznane w skali 
mi dzynarodowej standardy audytu. 

3. W przypadku gdy audyty i kontrole, o których mowa powy ej (pkt. 1 lit. a i b), s przeprowadzane 
przez podmiot inny ni instytucja audytowa, instytucja audytowa zapewnia takim podmiotom 
niezb dn niezale no funkcjonaln . 

4. Komisja przedstawia uwagi odno nie strategii audytu o której mowa powy ej (pkt 1 lit. c) nie 
pó niej ni w terminie trzech miesi cy od jej otrzymania. W przypadku braku uwag w tym terminie 
strategi uznaje si za przyj t .   

Funkcje instytucji po rednicz cej. 

Instytucja zarz dzaj ca mo e wyznaczy jedn lub kilka instytucji po rednicz cych w celu wykonania 
cz ci lub ca o ci zada instytucji zarz dzaj cej lub instytucji certyfikuj cej, za które instytucja 
zarz dzaj ca lub certyfikuj ca ponosz odpowiedzialno .   

9.2. System wdra ania programu                                                                                                                                                              

CENTRALNE  
organy administracji pa stwowej 

 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej) 
oraz podleg e im jednostki, instytucje 

 i organy 

Instytuty naukowo - badawcze:  
- Morski Instytut Rybacki (MIR) 
- Instytut Rybo ówstwa ródl dowego 
(IR )  

UZNANE ORGANIZACJE 
PRODUCENTÓW 

ZWI ZKI, ORGANIZACJE 
I STOWARZYSZENIA 

RYBAKÓW I PRZETWÓRCÓW 

 

TERENOWE  
organy administracji pa stwowej 

Inspektor Rybo ówstwa 
Morskiego: 
1. Gdynia 
2. S upsk 
3. Szczecin 

Instytucje:  
Certyfikuj ca: 

Ministerstwo Finansów

 

i Po rednicz ca: 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

 

Instytucja Audytowa 
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9.3. Monitorowanie realizacji programu.  

Za monitorowanie Programu odpowiedzialna jest instytucja zarz dzaj ca oraz Komitet Monitoruj cy. 
Komisja partycypuje w monitorowaniu poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu 
Monitoruj cego. Instytucja zarz dzaj ca i Komitet Monitoruj cy zapewniaj jako realizacji 
Programu, prowadz monitoring, bior c za podstaw wska niki finansowe oraz wska niki okre lone w 
tym Programie.  

Komitet Monitoruj cy ustanawiany jest w porozumieniu z instytucj zarz dzaj c , po zasi gni ciu 
opinii partnerów, w terminie trzech miesi cy od daty podj cia decyzji zatwierdzaj cej Program. 
Komitet Monitoruj cy opracowuje swój regulamin w obr bie ram instytucjonalnych, prawnych i 
finansowych danego Pa stwa Cz onkowskiego oraz przyjmuje go w porozumieniu z instytucj 
zarz dzaj c .  

Do zada Komitetu Monitoruj cego nale y w szczególno ci: 

- rozwa anie i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowanych przedsi wzi w terminie czterech 
miesi cy od zatwierdzenia programu operacyjnego. Kryteria wyboru podlegaj rewizji stosownie 
do potrzeb w zakresie programowania; 

- dokonywanie okresowego przegl du post pu w realizacji szczegó owych celów Programu 
Operacyjnego na podstawie dokumentacji przedstawionej przez instytucj zarz dzaj c ; 

- rozpatrywanie realizacji celów okre lonych dla ka dego priorytetu; 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych oraz ko cowych sprawozda z realizacji, przed ich 
przes aniem Komisji; 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie zmiany tre ci decyzji Komisji dotycz cej 
wk adu Funduszu.  

Roczne sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego instytucja zarz dzaj ca przesy a Komisji 
od 2008 r., w terminie do 30 czerwca ka dego roku. Ostatnie sprawozdanie z realizacji PO powinno 
by przes ane do 30 czerwca 2016 r. Komisja podejmuje w terminie dwóch miesi cy decyzj w 
sprawie tre ci przedstawionego przez instytucj zarz dzaj c sprawozdania rocznego z realizacji. W 
przypadku sprawozdania ko cowego na temat Programu Operacyjnego termin ten wynosi pi 
miesi cy. W przypadku braku reakcji ze strony Komisji w przewidzianym terminie sprawozdanie 
uznaje si za przyj te.  

9.4. Ocena skuteczno ci i efektywno ci realizacji programu. 

Niezb dnym elementem systemu wdra ania jest ocena skuteczno ci podejmowanych dzia a i 
post pów w ich realizacji, zarówno na podstawie okre lonych wska ników rzeczowych, osi gni tego 
wyniku finansowego, jak i oceny sprawno ci systemu wdra ania. Przeprowadzone zostan 
nast puj ce oceny Programu Operacyjnego: 

 

ocena ex-ante, 

 

ocena okresowa, 

 

ocena ex-post.  

Oprócz ww. rodzajów ewaluacji nie s przewidywane adne dodatkowe oceny. Ewaluacje b d 
przeprowadzane przez niezale nych asesorów. Komisja Europejska b dzie decydowa w sprawie 
stosowania metod i standardów oceny, a rezultaty oceny b d publikowane.  
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Za ewaluacj ex-ante oraz ocen okresow odpowiedzialne jest pa stwo cz onkowskie. Te ewaluacje 
b d finansowane ze rodków przeznaczonych na pomoc techniczn dla danego PO. Natomiast 
ewaluacja ex-post le y w gestii Komisji. 

Ocena ex ante ma na celu zapewnienie spójno ci pomi dzy krajowymi planami strategicznymi oraz 
Programami Operacyjnymi, a tak e optymalizacj przydzia u rodków bud etowych na Programy 
Operacyjne oraz popraw jako ci procesu programowania. Ocena okresowa Programu Operacyjnego 
przeprowadzana jest zgodnie z zasad proporcjonalno ci na podstawie harmonogramu 
umo liwiaj cego uwzgl dnienie ustale z oceny w przypadku przed u enia Programu. Nie ma 
wyznaczonego terminu na przeprowadzenie oceny okresowej. 

Ewaluacja ex-post musi by zako czona do 31 grudnia 2015 r. S u y ona zbadaniu stopnia 
wykorzystania zasobów, skuteczno ci i wydajno ci Programu Operacyjnego, a tak e jego wp ywu w 
odniesieniu do ogólnych celów oraz strategicznych wytycznych Wspólnoty.  

 

9.5 Partnerstwo, informacja i promocja.  

W interesie dobrze funkcjonuj cego partnerstwa i w a ciwego propagowania pomocy wspólnotowej 
powinna by prowadzona jak najszersza dzia alno informacyjna na jej temat. 

Pa stwo Cz onkowskie organizuje wspó prac z w a ciwymi w adzami regionalnymi, lokalnymi i innymi 
o charakterze publicznym, partnerami gospodarczymi i spo ecznymi, innymi stosownymi podmiotami 
reprezentuj cymi spo ecze stwo obywatelskie, partnerami rodowiskowymi, organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za propagowanie równo ci kobiet i m czyzn. 
Pa stwo Cz onkowskie zapewnia szeroki i skuteczny udzia wszystkich odpowiednich podmiotów 
stosownie do obowi zuj cych przepisów i praktyk krajowych, uwzgl dniaj c potrzeb propagowania 
równo ci kobiet i m czyzn oraz trwa ego wzrostu przez integracj ochrony rodowiska i warunków 
poprawy.  

Pa stwa Cz onkowskie udost pniaj informacje na temat wspó finansowanych programów i 
przedsi wzi , a tak e je promuj . Informacje przeznaczone s dla spo ecze stwa. Ich celem jest 
uwydatnienie roli Wspólnoty oraz zapewnienie przejrzysto ci pomocy w ramach Funduszu. 

Instytucja zarz dzaj ca odpowiada za: 

- informowanie potencjalnych beneficjentów, organizacji zawodowych, partnerów spo ecznych i 
gospodarczych, organy zwi zane z promowaniem równo ci p ci, zainteresowane organizacje 
pozarz dowe o mo liwo ciach wynikaj cych z Programu, a tak e zasadach i metodach 
uzyskania dost pu do finansowania; 

- informowanie beneficjentów o wielko ci wspó finansowania ze strony Wspólnoty; 

- informowanie spo ecze stwa o roli odgrywanej przez Komisj w zakresie Programu 
Operacyjnego i jego wyników; 

Pa stwo Cz onkowskie informuje Komisj ka dego roku o inicjatywach podj tych do celów informacji i 
promocji w ramach sprawozda rocznych i ko cowych. 

10. PODZIA RODKÓW PO NA LATA 2007-2013  

1.  Dane wyj ciowe                

Podzia rodków opracowano wychodz c z analizy zapotrzebowania na rodki zg oszonego 
we wnioskach z poszczególnych dzia a SPO Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb lata 2004-2006 , w 
okresie od 2004 do po owy roku  2006 ( koniec czerwca).  
            
2. Zakres Programu Operacyjnego  

           Zakres  Programu Operacyjnego zweryfikowano z zakresem wsparcia Europejskiego Funduszu 
Rybactwa przedstawionym w RR (WE) nr 1198/106. Podzia na dzia ania przyj to zgodnie z w/w 
rozporz dzeniem. Projekty o podobnym charakterze, wsz dzie gdzie to mo liwe, po czono w 
dzia aniach, wydzielaj c jedynie operacje. Podej cie takie zmniejszy ilo rodzajów dokumentów np. 
wzorów umów itp. 
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Ostateczna Propozycj podzia u rodków odzwierciedla za o enia projektu Programu 

Operacyjnego oraz tendencje rozwojowe sektora zauwa alne w okresie 2004-2006.  
S to: 
-rozwój przetwórstwa 
-potrzeba unowocze nienia floty rybackiej  
-potrzeba zachowania zatrudnienia i o ywienia gospodarczego regionów yj cych z rybo ówstwa 
-potrzeba okre lenia modelu po owów morskich dla zrównowa onej eksploatacji zasobów 
-rozwój akwakultury w wodach s odkich 
-konieczno innowacyjno ci 
-konieczno bada naukowych i prac dla przywrócenia bioró norodno ci rodowisk wodnych 
-konieczno poprawy handlu rybami.   

3. Zmiany strukturalne sektora          

Analizuj c podzia rodków uwzgl dniono tendencje zmian strukturalnych sektora rybo ówstwa.         
Zaprzestanie dzia alno ci, wycofanie znacznego procentu jednostek po owowych spowoduje w 

dalszej perspektywie konieczno unowocze niania pozosta ych, dla sprostania popytowi na surowiec 
wymuszonemu przez wi ksze spo ycie, stymulowane rosn cym popytem, popraw oferty 
przetwórstwa i popraw handlu rybami.        

Dzia ania os onowe dla rybaków odchodz cych z zawodu powinny przekszta ci si w formy 
aktywnej pomocy na ró nicowanie dochodów i rozwój spo eczno ci lokalnych.        

Do Polski przenios si zak ady przetwórcze produkuj ce wy cznie lub g ównie na rynek UE.         
Prace badawcze i innowacyjne zaowocuj inwestycjami technologicznymi a tak e dzia aniami dla 

zintegrowanej poprawy rodowiska wodnego.       
Wobec tendencji dalszego ograniczania po owów dorsza mo na przypu ci , e kontynuowane 

b dzie trwa e wycofywanie jednostek (6% rodków na ten cel).        
Mo na przewidzie powstanie ok. 6 du ych zak adów przetwórczych, ok. 20 nowych redniej 

wielko ci i ma e inwestycje w ok. 200 istniej cych zak adach.       
Nale y uwzgl dni s abe mo liwo ci samoorganizowania si spo ecze stwa i producentów i z tego 

wzgl du przewidziano wi kszy nacisk na indywidualne roszczenia do pomocy spo ecznej ni na 
wydatki w ramach samoorganizuj cych si Grup Lokalnych. Pocz tkowo pomoc b dzie przyznawana 
GL jedynie na koszty organizacyjne oraz opracowanie planów rozwoju obszarów.   

4. Rozmiary finansowe programu  

     Zgodnie z decyzj Komisji 4332 wersja ostateczna z dnia 4 pa dziernika 2006 r. okre laj c 
indykatywny przydzia wspólnotowych rodków na zobowi zania z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w podziale na pa stwa cz onkowskie na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r. wraz z decyzj j zmieniaj c , przydzia rodków z EFR dla Polski wynosi 651 791 
012 Euro wg cen bie cych (tj. cen z 2004 r.) i podlega corocznej 2% indeksacji przez ca y 7 letni 
okres programowania. Zgodnie z powy szym, docelowo kwota powy sza wyniesie 734 092 571 euro.  
Co do zasady, udzia rodków z EFR stanowi (zgodnie z art. 53 ust. 3) 75% , za udzia rodków 
krajowych 25%, z zastrze eniem ust. 7 powy szego artyku u. 
Bior c pod uwag Za cznik 2 

 

intensywno pomocy do RR 1198/2006 r.pkt.b), dotycz cy kwestii 
okre lenia przez Instytucj Zarz dzaj c stopnia dofinansowania inwestycji ze rodków publicznych, 
instytucja zarz dzaj ca wydaje stosowne rozporz dzenie. Nie b dzie mo liwo ci podejmowania przez 
instytucj zarz dzaj c decyzji w indywidualnych sprawach.   

5. Podzia rodków       

W podziale uwzgl dniono zachowanie na  przynajmniej dotychczasowym poziomie kwotowym 
rocznych przydzia ów rodków pomocy dla zada dominuj cych i kontynuowanych. W szczególno ci 
dla : przetwórstwa, akwakultury, przebudowy portów oraz dla dzia a spo eczno ekonomicznych.        

Dynamik zmian w sektorze rybactwa  uwzgl dniono w rocznych zapotrzebowaniach na rodki 
dla poszczególnych Osi-Priorytetów programu.  Próba podzia u w kolejnych latach po zsumowaniu 
daje prawie równe przydzia y rodków w kolejnych latach.     
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Podzia rodków finansowych w PO Zrównowa ony rozwój...2007-2013

 
pomi dzy priorytety i dzia ania w euro (wg cen z 2004 r.)*  

Finansowanie programu operacyjnego wed ug osi priorytetowych 
Wk ad publiczny 

ogó em Wk ad EFR** Wk ad krajowy 

Stopie 
wspó finansowania 

z EFR1 

 
a=(b+c) (b) (c) (d)=(b)/(a)*100 

PRIORYTET 

    
1. rodki na rzecz adaptacji floty rybackiej  

 
199 882 577,01

 
149 911 932,76

 
49 970 644,25

 
75% 

2. Akwakultura "Przetwórstwo i obrót produktami rybactwa"  

 

303 079 666,81

 

227 309 750,11

   

75 769 913,70

 

75% 

3. Dzia ania s u ce wspólnemu interesowi  

 

318 294 431,27

 

238 720 823,45

   

79 573 607,82

 

75% 

4. Zrównowa ony rozwój obszarów zale nych od rybactwa  

 

39 107 460,72

 

29 330 595,54

   

9 776 865,18

 

75% 

5. Pomoc techniczna  

 

8 690 546,83

 

6 517 910,12  

  

2 172 636,71

 

75% 

OGÓ EM 

 

869 054 682,67

 

651 791 012,00

   

217 263 670,67

 

75%* 
1 Stopie wspó finansowania z EFR wskazany w tabeli mo e by podany w zaokr gleniu. Dok adny poziom zwrotu rodków wyznacza udzia procentowy (d). 
*  kwoty przeliczone wg kursu z 2004 r. podlegaj zgodnie z art. 12 rozporz dzenia w sprawie EFR corocznej 2% indeksacji 
** wymieniony udzia dofinansowania z EFR, mo e ulec zmianie zgodnie z art. 53 ust. 7 

rodki finansowe z EFR w 
podziale na poszczególne 

lata okresu 2007-2013 wg. Cen z 2004 r.* 
rok EFR 

2007

 

95 460 129,00

 

2008

 

95 264 928,00

 

2009

 

95 048 546,00

 

2010

 

91 480 737,00

 

2011

 

91 461 937,00

 

2012

 

91 494 830,00

 

2013

 

91 579 905,00

 

EFR ogó em

 

651 791 012,00

 

pomoc techniczna dla KE*  5  214  328,10

 

* % udzia rodków na pomoc techniczn dla KE wynosi 0,8% kwoty przyznanej Polsce z EFR na lata 2007-2013   
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1.  WSKA NIKI REZULTATU DO PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SEKTORA RYBO WOSWA I  
NADBRZE NYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013

   
OSIE PRIORYTETOWE CELE STRATEGICZNE WSKA NIK REZULTATU JEDNOSTKA 

MIARY 
ROK 

BAZOWY 
(2006) 

ROK 
DOCELOWY 

(2013) 
1. redukcja nak adu po owowego floty 
w zwi zku z wprowadzeniem planu 
dostosowania nak adu po owowego  

liczba planów  0 1 

2. redukcja nak adu po owowego w 
zwi zku z trwa ym zaprzestaniem 
dzia alno ci po owowej  

% GT  
% kW  

39% 
36% 

44% 
41% 

3. stopie modernizacji floty  %  4,4 50 

1. Zapewnienie równowagi pomi dzy 
zasobami, a zdolno ci po owow

  

2. Zapewnienie os on spo eczno-
ekonomicznych dla pracuj cych w 
sektorze rybackim  

3. Wspieranie dzia a s u cych 
poprawie konkurencyjno ci polskiego 
rybo ówstwa   

4. Uzyskanie dodatkowych 
mo liwo ci po owowych i zwi kszenie 
zdolno ci po owowej floty 
dalekomorskiej  

4. warto mocy wymienionych 
silników w zwi zku z modernizacj : 
- statki rybackie do 12 m  

- statki rybackie pow. 12 m   

kW      

0        

0 m      

12 879,80      

15 000  

O I: rodki na rzecz 
adaptacji floty rybackiej  

5. zmniejszenie mocy silników: 
- statki rybackie do 12 m d . Kad uba  

- statki rybackie pow. 12 m d . kad uba 

minus kW    

25 759,59               

  

74 092,50    

0             

   

3000   
1. roczna wielko produkcji ryb 
przeznaczonych do konsumpcji 
wyprodukowanych w gospodarstwach 
chowu i hodowli ryb  

tony  38 000 52 000 

2. powierzchnia wód i urz dze 
wodnych obj tych programem dzia a 
wodno rodowiskowych  

ha  0 45 000 

O II: akwakultura:, 
rybo ówstwo ródl dowe, 
przetwórstwo i rynek rybny 

1. Zrównowa ony rozwój w zakresie 
chowu i hodowli oraz rybo ówstwa 
ródl dowego  

2. Kontynuowanie rozwoju, w tym 
podnoszenie standardów, w 
przetwórstwie rybnym oraz 
wspieranie stabilizacji zatrudnienia w 
przetwórstwie rybnym  

3. wielko produkcji ryb obj ta 
wspólnotowym systemem 
ekozarz dzania  

tony/rok  0 2 500 
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4. udzia produkcji  ryb uznanej za 
prowadzon metodami ekologicznymi 
na tle produkcji ogó em 

%  0 15 

5.  zmniejszenie wielko ci po owów 
ryb z gatunków obj tych odbudow w 
ramach dzia a wspólnotowych (% w 
stosunku do roku poprzedzaj cego 
wej cie w ycie programu) 

%  0 40 

6. wielko produkcji obj ta 
dzia aniami na rzecz zdrowia zwierz t 

tony/rok  0 2 000 

7. liczba sprz tu p ywaj cego 
s u cego do po owu ryb w wodach 
ródl dowych, którego przeznaczenie 

zosta o trwale zmienione 

% 0 20 

8. czny okres trwania 
tymczasowego zaprzestania 
dzia alno ci po owowej 

Liczba osobodni 0 45 600 

1. zwi kszenie zmodernizowanej 
powierzchni nabrze y portowych   

%  0 40 

2. wzrost sprzeda y produktów 
rybnych  

% 1 2 

3. relacja spo ycia ryb 
i przetworów rybnych do spo ycia 
mi sa  

%  7 15 

O III: rodki s u ce 
wspólnemu interesowi 

1. Podniesienie standardów polskich 
portów i przystani rybackich  

2. Dzia ania na rzecz wzrostu 
konsumpcji produktów rybnych w 
kraju  

3. Wsparcie dzia a z zakresu 
ochrony i rozwoju flory i fauny wodnej  

4. rzeki obj te dzia aniem Programu liczba rzek 12 50 
1. województwa na terenie których 
powstan  Grupy Dzia ania  

liczba 
województw 

- 6 O

 

IV: zrównowa ony 
rozwój obszarów zale nych 
od rybactwa 

1. aktywizacja lokalnych spo eczno ci 
i samorz dów na rzecz wspólnych 
dzia a

  

2. poprawa poziomu ycia na 
obszarach zale nych od rybo ówstwa 
morskiego i akwakultury w 
uzupe nieniu do dzia a 
podejmowanych w ramach innych 
programów operacyjnych  

2. udzia ludno ci, która skorzysta a z 
inicjatyw przewidzianych w osi IV na 
tle ludno ci trudni cej si rybactwem 
w danym województwie ogó em   

% - 30 
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2.   WSKA NIKI ODDZIA YWANIA DO PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SEKTORA 
RYBO WOSWA I NADBRZE NYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013

   
OSIE PRIORYTETOWE CELE STRATEGICZNE WSKA NIKI 

ODDZIA YWANIA 
JEDNOSTKA 

MIARY 
ROK BAZOWY 

(2006) 
ROK 

DOCELOWY 
(2013) 

O I: rodki na rzecz adaptacji 
floty rybackiej 

1. Zapewnienie równowagi pomi dzy 
zasobami, a zdolno ci po owow

  

2. Zapewnienie os on spo eczno-
ekonomicznych dla pracuj cych w 
sektorze rybackim  

3. Wspieranie dzia a s u cych 
poprawie konkurencyjno ci polskiego 
rybo ówstwa   

4. Uzyskanie dodatkowych 
mo liwo ci po owowych i zwi kszenie 
zdolno ci po owowych floty 
dalekomorskiej 

O II: akwakultura:, rybo ówstwo 
ródl dowe, przetwórstwo i rynek 

rybny  

1. Zrównowa ony rozwój w zakresie 
chowu i hodowli oraz rybo ówstwa 
ródl dowego  

2. Kontynuowanie rozwoju, w tym 
podnoszenie standardów, w 
przetwórstwie rybnym oraz 
wspieranie stabilizacji zatrudnienia w 
przetwórstwie rybnym            

1. wzrost zatrudnienia w sektorze 
rybackim (akwakultura, 
rybo ówstwo ródl dowe, 
przetwórstwo oraz w ramach 
inicjatyw osi IV) w podziale na 
kobiety i m czyzn      

2. utrzymane miejsca pracy 
(rybo ówstwo morskie, akwakultura, 
rybo ówstwo ródl dowe oraz 
przetwórstwo) w podziale na 
kobiety i m czyzn     

3. zmniejszenie floty w zwi zku z 
redukcj tona u oraz mocy silników    

4. rentowno floty           

%          

%        

%     

%           

bd          

-        

31%     

5%*           

5%          

97%        

36%     

6,5% 
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O III: rodki s u ce wspólnemu 
interesowi 

1. Podniesienie standardów polskich 
portów i przystani rybackich  

2. Dzia ania na rzecz wzrostu 
konsumpcji produktów rybnych w 
kraju  

3. Wsparcie dzia a z zakresu 
ochrony i rozwoju flory i fauny wodnej 

O

 

IV: zrównowa ony rozwój 
obszarów zale nych od rybactwa 

1. aktywizacja lokalnych spo eczno ci 
i samorz dów na rzecz wspólnych 
dzia a

  

2. poprawa poziomu ycia na 
obszarach zale nych od rybo ówstwa 
morskiego i akwakultury w 
uzupe nieniu do dzia a 
podejmowanych w ramach innych 
programów operacyjnych                             

 

Dane z 2005 r. (wed ug danych dost pnych).  
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