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MODUŁ 1.

EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI - PODSTAWOWE

INFORMACJE

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom
nadbrzeżnym finansowanie, które ma być pomocny w dostosowaniu do zmieniających się
warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze
gospodarcze oraz zrównoważenia
ekologicznego.
Budżet EFR na lata 2007-2013
2013 wynosi 4,3 mld euro. O finansowanie mogą ubiegać się
przedstawiciele wszystkich gałęzi tego sektora: rybołówstwa morskiego, rybactwa
śródlądowego, akwakultury (chów i hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych) oraz
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. Szczególną uwagę
poświęca się społecznościom utrzymującym się z połowów, które zostały najbardziej
dotknięte niedawnymi zmianami w sektorze.
Projekty finansuje się na podstawie
podstawie planów strategicznych i programów operacyjnych
sporządzanych przez organy krajowe. Finansowanie z EFR jest przeznaczane na pięć
obszarów priorytetowych (tzw. osi):
•

dostosowanie flot (np. wspieranie złomowania statków rybackich),
rybackich),

•

akwakultura, przetwórstwo
rstwo i wprowadzanie do obrotu oraz rybactwo śródlądowe
(np. wspieranie przejścia na metody produkcji przyjazne dla środowiska),
środowiska)

•

środki służące wspólnemu interesowi (np. poprawa identyfikowalności lub
oznakowania produktów),
produktów)

•

zrównoważony rozwój obszarów związanych z rybołówstwem (np. wspieranie
dywersyfikacji gospodarki lokalnej),
lokalnej)

•

pomoc techniczna na finansowanie administracji funduszu.

Europejski Fundusz Rybacki
Europejski Fundusz Rybacki (EFR) rozpoczął działalność w styczniu 2007 roku. Jego zadaniem
jest poprawa konkurencyjności sektora i pomoc w przekształceniu go w sektor bardziej
zrównoważony pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Aby osiągnąć
ten cel, Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 3,8 miliarda euro (lub 4,3 miliarda
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według cen bieżących) przyznanym na lata 2007-2013. Finansowanie jest dostępne dla
wszystkich sektorów tej gałęzi gospodarki: rybołówstwa morskiego i śródlądowego,
akwakultury, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa. Największą uwagę poświęca
się społecznościom rybackim, które najbardziej odczuwają skutki ostatnich zmian.
Zarządzanie i wdrażanie EFR jest prostsze niż poprzedzającego go funduszu – Instrumentu
Finansowego Orientacji Rybołówstwa (FIFG). Poza większą elastycznością w EFR
wprowadzono szereg innowacji. Jest to m.in. pomoc rybakom w przejściu na bardziej
selektywne metody poławiania, zwiększony nacisk na zrównoważone rybołówstwo oraz
działania służące wspólnemu interesowi, w tym projekty pilotażowe, finansowanie strategii
lokalnego rozwoju oraz wsparcie przeznaczone na środki na rzecz środowiska wodnego.
W ramach funduszu nie przewidziano dofinansowania budowy nowych łodzi lub zwiększania
ich ładowności. Tak jak przewidują inne europejskie fundusze strukturalne, środki UE nie
mogą być wykorzystane jako pełne finansowanie – powinny one stanowić dopełnienie
wydatków krajowych, regionalnych lub lokalnych. Kolejną nowością jest fakt, że
dofinansowanie jest obecnie adresowane do regionów w fazie „konwergencji”, tzn.
w miejscach, gdzie dobrobyt społeczny jest poniżej średniej UE.

Sposób działania
Władze

krajowe

przygotowują

strategiczny plan

długofalowego rozwoju

polityki

rybołówstwa i akwakultury w latach 2007-2013, przedstawiający sposób, w jaki spełni ona
założenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Plan określa priorytety, cele, ocenę
wydatków publicznych oraz terminy. Następnie prezentowany był program operacyjny
szczegółowo opisujący sposób, w jaki krajowe władze mają zamiar praktycznie wykorzystać
możliwości oferowane przez EFR. Oba dokumenty są przygotowywane w ścisłej współpracy z
regionalnymi, lokalnymi, ekonomicznymi i społecznymi partnerami.

Możliwości finansowania EFR skupia się na pięciu priorytetowych obszarach

Adaptacja floty (oś 1)
Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na zmniejszenie możliwości połowowych, dla
łodzi, które trwale lub tymczasowo zaprzestają połowów, przewidziane jest wsparcie. Pomoc
może być również udzielona w innych obszarach: w zakresie poprawy bezpieczeństwa
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i warunków pracy na statkach, bardziej selektywnego sprzętu, sektorów rybołówstwa
przybrzeżnego na małą skalę, środków społeczno-ekonomicznych z uwzględnieniem
wcześniejszych emerytur i przekwalifikowania. Jednostki będące częścią określonych
segmentów floty mogą uzyskać pomoc na wymianę silników na bardziej energooszczędne,
ale o takim samym współczynniku mocy.

Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót (oś 2)
Możliwe jest dofinansowanie dywersyfikacji i wprowadzenia nowych gatunków akwakultury,
gatunków o dobrej perspektywie rynkowej oraz akwakultury przyjaznej środowisku,
zastosowania środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz udzielenie
wsparcia sektorowi przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury oraz
programom kształcenia ustawicznego. Dla rybołówstwa śródlądowego wprowadzono
specjalne zalecenia odzwierciedlające znaczenie tego sektora w Europie Środkowej
i Wschodniej.

Środki służące wspólnemu interesowi (oś 3)
Działania te nie są zazwyczaj wspierane przez sektor prywatny. Ich znaczenie przekracza
zakres interesów rynkowych poszczególnych firm. Mogą obejmować ochronę i rozwój
wodnej fauny i flory, portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku, rozwój nowych
kampanii marketingowych i promocyjnych, projekty pilotażowe oraz inne wspólne akcje.

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa (oś 4)
Finansowanie w tej kategorii opiera się na lokalnych strategiach rozwoju i polega na
podejściu oddolnym. Jego celem jest pomoc lokalnym społecznościom w zmniejszaniu
zależności ekonomicznej od połowów. Do uzyskania pomocy z UE w ramach poprawy ogólnej
konkurencyjności i dodawania wartości do produktów rybołówstwa, a także w zakresie
rozwoju infrastruktury i usług turystycznych, ochrony środowiska i zachęcania do
międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy kwalifikują się społeczności nadmorskie
oraz te zamieszkujące obszary w pobliżu jezior i stawów dotknięte wysokim bezrobociem
w sektorze rybołówstwa.
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Pomoc techniczna (oś 5)
Ta kategoria obejmuje elementy takie jak badania, raporty, informowanie oraz inne działania
związane z wdrażaniem programów operacyjnych.
Ramy prawne obejmują trzy elementy: rozporządzenie Rady ustalające podstawowe zasady,
rozporządzenie wykonawcze Komisji przedstawiające szczegółowe procedury, których
powinny przestrzegać państwa członkowskie, oraz vademecum porad praktycznych
przeznaczone dla krajowych władz i dotyczące projektowania i wdrażania swoich
programów.

System awaryjny
W lipcu 2008 r. Rada zaakceptowała szereg tymczasowych odstępstw od przepisów EFR, aby
ułatwić państwom członkowskim włączenie się w proces restrukturyzacji floty w odpowiedzi
na poważny kryzys gospodarczy obejmujący całą gałąź przemysłu. Należało do nich
utworzenie programów na rzecz dostosowania floty, stanowiących dodatkowe wsparcie
i mających zachęcić do wprowadzania znacznych ograniczeń wydajności w tych segmentach
floty, które pochłaniają najwięcej paliwa. Odstępstwa te będą obowiązywać przez okres
dwóch lat i będą podlegać nieprzerwanej obserwacji i ocenie.
Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r.
ustanawiającym tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji
flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Dokumenty
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 198/2006 w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego.
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MODUŁ 2.

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA RYBACKIEGO W POLSCE

OGÓLNE INFORMACJE O RYBOŁÓWSTWIE
YBOŁÓWSTWIE W POLSCE
Rybołówstwo w Polsce obejmuje połowy bałtyckie i dalekomorskie oraz rybactwo
śródlądowe. Udział połowów morskich słodkowodnych w połowach światowych jest znikomy
i stanowi zaledwie 0,2%. Morskie wody wewnętrzne zajmują w Polsce powierzchnię
powierz
2005
km2 a morze terytorialne 8 682 km2. Strefa przybrzeżna Morza Bałtyckiego obejmuje 36
gmin na terenie 18 powiatów w trzech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i
warmińsko-mazurskim
mazurskim (część Zalewu Wiślanego).
Morze Bałtyckie jest akwenem wysłodzonym,
wysłodzonym, w którym średnie zasolenie zmniejsza się
w miarę oddalania od cieśnin duńskich. Polskie obszary morskie uznawane są za bogate
w zasoby rybne. Polskie rybołówstwo podlega zasadom obowiązującym w UE – obowiązują
kwoty połowowe ustalone przez Komisję
misję Europejską, a równolegle z nakładaniem
obowiązków, polskie rybołówstwo wspierane jest ze środków pomocowych z UE. Środki te
wydatkowane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo
i przetwórstwo ryb 2004–2006”,
2006”, a obecnie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”
2007 2013” na realizację
m.in. następujących priorytetów:
•

dostosowanie nakładu połowowego do zasobów,

•

odnowa i modernizacja floty
fl
rybackiej,

•

ochrona i rozwój zasobów wodnych,
wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa,
przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe,

•

inne działania obejmujące m. innymi rybołówstwo przybrzeżne, działania społecznospołeczno
ekonomiczne, promocyjne, innowacyjne.

W 2009 r. działania w sektorze dalekomorskim prowadzone były w oparciu o przepisy m. in.
Rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia
do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb,
stosowane na wodach terytorialnych
rytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków
wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, a także
rozporządzenia Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiającego
na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich
dotyczące niektórych stad ryb głębinowych.
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INFRASTRUKTURA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO I RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
W skład polskiej floty rybackiej wchodzi 848 statków o zdolności połowowej.

Objaśnienia:
– statek dalekomorski – długość całkowita od 40 m wzwyż,
– kuter rybacki – długość całkowita równa albo większa od 15 m i mniejsza od 40 m.
W Polsce są 64 porty, w których wyładowywane są ryby, w tym 8 portów urzędowo
wyznaczonych do wyładunków dorszy w ilości przekraczającej 750 kg żywej wagi
(Władysławowo, Hel, Jastarnia, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów). Kontrolą
rybołówstwa morskiego zajmują się trzy Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego:
w Gdyni, Słupsku i Szczecinie w skład, których wchodzi 14 lokalnych inspektoratów.
Głównymi rejonami prowadzenia połowów przez polskie statki są wody będące pod
jurysdykcją Królestwa Maroka, a także Islamskiej Republiki Mauretańskiej, obszar zarządzany
Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki (CCAMLR) oraz Komisją
Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), wody norweskie, Morze Północne,
a także Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego
(SPRFMO). Do głównych gatunków poławianych przez polskie statki należą: kryl, dorsz,
czarniak, karmazyn, halibut, makrela, ostrobok.

W 2008 r. z przyznanych Polsce kwot większość została wykorzystana przez
Północnoatlantycką Organizację Producentów (3 jednostki polskie), przez połowy, bądź przez
wymianę kwot połowowych głównie z Niemcami, Wlk. Brytanią, Łotwą, Estonią, Hiszpanią.

INFRASTRUKTURA RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
Powierzchnia wód śródlądowych w Polsce (naturalnych i sztucznych) wynosi około 600 000
ha, w tym: jezior około 300 tys. ha, rzek i potoków około 140 tys. ha stawów rybnych około
70 tys. ha, zbiorników zaporowych (ponad 20 ha) około 55 tys. ha oraz zalewisk i starorzeczy
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około 40 tys. ha. Z ogólnej powierzchni ponad 70 tys. ha stawów w Polsce eksploatowane
jest około 50 tys. ha (70%).

Produkcję ryb prowadzi się w około 10 tys. gospodarstwach rolnych. Profesjonalnym
chowem i hodowlą zajmuje się tylko ok. 600 podmiotów. Na tę liczbę składa się ok. 400
gospodarstw specjalizujących się w pełnotowarowym chowie karpia i ryb dodatkowych (o
powierzchni ponad 50,0 ha) oraz ok. 200 wyspecjalizowanych gospodarstw pstrągowych.
Większość produkcji konsumpcyjnych ryb słodkowodnych pochodzi z chowu stawowego (gł.
Karp i pstrąg), natomiast około 1/3 stanowią odłowy ryb z wód naturalnych (zawodowe
połowy jeziorowe oraz wędkarskie).

PODAŻ RYB MORSKICH I SŁODKOWODNYCH
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy w 2008 r. była o 6,5% większa niż przed rokiem
i wyniosła ponad 484 tys. ton. Wpłynął na to przede wszystkim większy o ok. 8% import,
bowiem połowy krajowe były o prawie 4% mniejsze niż przed rokiem.
W 2008 r. połowy bałtyckie zmalały o ok. 10% w wyniku niskiej opłacalności połowów
szprotów, śledzi i storni oraz zamknięcia połowów dorszy już od 22 maja, a także zakazu
połowów łososi pławnicami. Skuteczniejsze kontrole oraz egzekwowanie przez Komisję
Europejską nałożonych kar za przełowienie dorszy w 2007 r. spowodują, że w 2009 r. połowy
bałtyckie prawdopodobnie będą jeszcze mniejsze niż w 2008 r.

Po 2 latach intensywnego wzrostu połowy dalekomorskie zwiększyły się w 2008 r. tylko o ok.
6%. Osłabienie dynamiki wzrostu połowów dalekomorskich związane było ze zmianą ich
struktury, co wymagało wprowadzenia statku z zamrażalnią. Zmiany te dokonane w drugiej
połowie roku umożliwią znaczący wzrost połowów dalekomorskich w roku przyszłym.
W sumie połowy morskie były mniejsze niż przed rokiem o 7,2% i wyniosły prawie 124 tys.
ton.
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Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy żywej ryb)

S – szacunek
Źródło: Dane MIR oraz szacunek IERiGŻ-PIB na podstawie danych IRŚ.

Produkcja i połowy ryb śródlądowych zmniejszyły się o 3,7% (2007r. spadek o 2%) na skutek
ograniczenia produkcji akwakultury i połowów ryb żyjących w wodach otwartych. Produkcja
ryb w akwakulturze zmalała o 2,3% do 34,2 tys. ton, w wyniku 5,5% spadku produkcji
pstrągów. Mimo to udział akwakultury w towarowej produkcji ryb słodkowodnych w 2008 r.
wzrósł do ponad 93%, w wyniku spadku (o blisko 7%) zawodowych połowów ryb dziko
żyjących w wodach otwartych.

RYNEK RYB I PRZETWORÓW
Wzrost podaży ryb i owoców morza spowodował zwiększenie spożycie do ok. 13
kg/mieszkańca w ekwiwalencie wagi żywej. Przyrost spożycia był rezultatem wzrostu
konsumpcji ryb słodkowodnych pochodzących z importu. Spożycie ryb morskich nie zmieniło
się, a konsumpcja ryb słodkowodnych wyprodukowanych w kraju nieznacznie zmalała.
Import ryb słodkowodnych, głównie pang z Wietnamu oraz tilapii z Chin wyniósł w 2008 r.
prawie 90 tys. ton w ekwiwalencie wagi żywej, z czego 10 tys. ton reeksportowano. Sprzedaż
ryb słodkowodnych z importu na rynek krajowy wyniosła prawie 80 tys. ton, tj. ponad 2,2
razy więcej od sprzedaży ryb słodkowodnych wyprodukowanych w kraju.
Dynamika obrotów handlowych rybami i ich przetworami w 2008 r. była wyraźnie mniejsza,
zwłaszcza po stronie eksportu. Według wstępnych danych za 3 kwartały 2008 r. wolumen
eksportu w całym 2008 r. był większy niż w roku poprzednim o 4,4%, podczas gdy w latach
2004-2007 dynamika wzrostu wynosiła od 12 do 16% rocznie. Wzrost popytu krajowego
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przyczynił się do zwiększenia importu ryb w stopniu podobnym do ubiegłorocznego (blisko
8%). Przywóz ryb wyniósł w ekwiwalencie wagi żywej prawie 693 tys. ton, o wartości prawie
790 mln EUR, a wywóz odpowiednio 361 tys. ton oraz ponad 742 mln EUR.
Ujemne saldo handlu zagranicznego sektora rybnego pogorszyło się w porównaniu z rokiem
poprzednim o 14 mln EUR do – 48 mln EUR. Deficyt handlu zagranicznego rybami i ich
przetworami był jednak znacznie mniejszy niż przed akcesją.

PRZETWÓRSTWO RYBNE
Obniżenie dynamiki eksportu wpłynęło ograniczająco na produkcję przetworów rybnych.
Wolumen przetwórstwa ryb w 2008 r. utrzymał się na poziomie roku ubiegłego, a jego
wartość wyniosła 4,5 mld zł. Zmieniła się przy tym struktura produkcji – ograniczona została
produkcja filetów z ryb (o ponad 44%) na rzecz ryb wędzonych i ryb świeżych, podczas gdy
produkcja ryb solonych prawie nie zmieniła się. Wzrosła także produkcja konserw i prezerw,
marynat oraz wyrobów kulinarnych i garmażeryjnych z ryb.
Pogorszyły się wyniki finansowe przedsiębiorstw, mimo niskich cen ryb importowanych.
Wpłynęły na to przede wszystkim niższe ceny uzyskiwane w eksporcie. Pogorszyły się
wszystkie wskaźniki rentowności oraz płynności finansowej. Rentowność brutto w I półroczu
2008 r. zmalała do 3,07%, netto do 2,4%, a wskaźnik bieżącej płynności finansowej do 1,08.
Udział firm rentownych zmalał z 82 do 75%, ale ich udział w przychodach sektora utrzymał
się na ubiegłorocznym poziomie. Pogorszenie kondycji finansowej ograniczyło poziom
inwestowania, ale nadal było ono znacznie większe niż przed akcesją. Firmy zajmujące się
przetwórstwem ryb dążą bowiem do poprawy swej konkurencyjności.
W 2008 r. nieznacznie zwiększyła się dynamika wzrostu cen ryb, ale rynek ryb nadal należał
do najbardziej stabilnych. Od początku roku wzrost cen detalicznych ryb był niższy niż innych
produktów spożywczych np. cen mięsa, ale wyraźnie większy niż całej żywności i nabiału.
Niewielkim, ale systematycznym podwyżkom cen detalicznych towarzyszyły spadki cen zbytu
oraz niewielkie wahania cen pierwszej sprzedaży. Poziom cen pierwszej sprzedaży ryb
bałtyckich nie zmienił się w porównaniu z 2007 r., przy znacznych wahaniach okresowych.
Większość ryb słodkowodnych staniała. Decydujący wpływ na poziom cen na rynku
krajowym miały ceny uzyskiwane w transakcjach importowych i eksportowych oraz kurs
walutowy.
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3. STRATEGIA ROZWOJU RYBOŁÓWSTWA 2007 - 2013

Seminarium internetowe dla doradców rolnych obszarów zależnych od rybactwa
CDR O/Kraków
20 grudnia 2010 r.
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MODUŁ 3.

STRATEGIA ROZWOJU RYBOŁÓWSTWA 2007 - 2013

Zgodnie z rozporządzeniem
iem Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. WE L 223 z 15.8.2006, str.1) każde
Państwo Członkowskie opracowuje krajowy plan strategiczny (w przypadku Polski jest to
Strategia Rozwoju Rybołówstwa
wstwa 2007-2013,
2007 2013, zwana dalej „Strategią”, który określa
szczegółowe cele i priorytety, realizowane przez Polskę przez najbliższe 7 lat w ramach EFR,
zgodnie ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej.
Strategia, wskazującaa na zakres interwencji i wsparcia finansowego ze strony EFR oraz inne
niezbędne źródła finansowania, będzie służyła jako punkt odniesienia dla tworzenia
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”
2013” oraz ustawy o wspieraniu rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Cele Strategii są w pełni spójne
z podstawowymi zasadami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej, zgodne
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992.

Celami tymi są:
•

zabezpieczenie i ochrona dostępnych i będących do dyspozycji żywych zasobów wód
morskich,

•

zapewnienie racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji tych wód na bazie
zapewniającej dalsze ich istnienie, w odpowiednich dla sektora warunkach
ekonomicznych i społecznych, uwzględniając implikacje na ekosystem morski, mając
jednocześnie na uwadze potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów.

Strategia określa i wytycza całościowe działania
d łania w zakresie rozwoju rybactwa w Polsce.
P
Osiągnięcie wytyczonych zamierzeń stanie się możliwe w szczególności przy wsparciu
instrumentu finansowego, jakim jest Europejski Fundusz Rybacki. Polska w całości znajduje
się w zasięgu celu „konwergencja” i posiada słaby potencjał absorpcji, dlatego
dlate ma tutaj
zastosowanie maksymalna przewidziana przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006
intensywność wsparcia wspólnotowego.
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Podstawę realizacji Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013, a w konsekwencji
instrumentów wsparcia polskiego sektora rybackiego w latach 2007-2013 w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” stanowi koncepcja zrównoważonego rozwoju polskiego
sektora rybackiego. Zakłada ona wspieranie Wspólnej Polityki Rybołówstwa w celu
optymalizacji potencjału produkcyjnego żywych zasobów morza dla zapewnienia ich
eksploatacji przyszłym pokoleniom, przy jednoczesnym wsparciu działań na rzecz uzyskania
trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową floty krajowej.
Na podstawie dokonanej analizy polskiego sektora rybackiego wskazano główny cel jego
rozwoju, którym będzie stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora
rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów.

Główny cel jest realizowany na kilku płaszczyznach, poprzez działania na rzecz sektora
podstawowego, rozumianego jako sektor zajmujący się produkcją ryb, włączając w to
w niektórych przypadkach pierwszy etap przetworzenia, potencjału rynkowego sektora
rybackiego, poprawy jakości życia i stanu środowiska na obszarach zależnych od rybactwa.
Na podstawie analizy dokonano identyfikacji priorytetów Polski. Poniżej przedstawiony
został schemat przeniesienia priorytetów wspólnotowych na priorytety krajowe w zakresie
rozwoju rybołówstwa. Wiele z priorytetów wspólnotowych ma charakter uniwersalny
w obrębie osi i przekłada się na priorytety krajowe, które choć ukazane bardziej
szczegółowo, wpisują się w priorytety krajowe, które choć ukazane bardziej szczegółowo,
wpisują się w priorytety UE. Jednocześnie odzwierciedlają one w pełni specyfikę polskiego
sektora rybackiego, z szeroką rozpiętością jego potrzeb.

Wizja strategiczna
Konkurencyjny, nowoczesny i dynamiczny sektor rybacki w oparciu
o zrównoważoną eksploatację zasobów.
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Cele Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007 - 2013
I.

Poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora
rybackiego
a. Dostosowanie polskiej floty bałtyckiej do dostępnych zasobów
wraz z towarzyszącymi działaniami społeczno – ekonomicznymi
b. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju w chowie i hodowli ryb
oraz rybołówstwie śródlądowym
c. Poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach
wyładunku

II.

Poprawa i rozwój potencjału rynkowego dla produktów rybnych
a. Wsparcie ulepszenia i modernizacji przemysłu przetwórczego
b. Zapewnienie podaży i obrót produktami rybnymi
c. Wzrost spożycia produktów rybnych w Polsce

III.

Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i poprawa
jakości życia i środowiska
a. Poprawa ochrony i rozwój fauny i flory wodnej
b. Wsparcie ustanowienia lokalnych grup rybackich oraz tworzenie i
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich
c. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich
d. Podejmowanie projektów współpracy
e. Wsparcie budowania Siecie rybackich

IV.

Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i zarządzania Programem
Operacyjnym i ulepszenie ogólnego potencjału administracyjnego dla
wdrażania WPR.
a. Pomoc techniczna

W celu rozwiązania problemów polskiego rybactwa niezbędne będzie podjęcie działań na
poziomie krajowym. Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 jest kontynuacją
i rozwiązaniem celów SRR 2000-2006 i podstawą Programu Operacyjnego Ryby.
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4. Program Operacyjny „Zróżnicowany rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich
2007 - 2013”
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MODUŁ 4.

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓŻNICOWANY ROZWÓJ SEKTORA

RYBOŁÓWSTWA I NABRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007 - 2013”

Program Operacyjny „Zrównoważony
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
2007
” został stworzony aby
realizować cele polskiej polityki
poli
rybackiej, którymi są:
•
•
•

racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora
rybackiego,
podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa
śródlądowego i przetwórstwa ryb,
poprawa jakości życia na obszarach zależnych
za
od rybactwa.

Program Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”
2013” zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w
następujących obszarach priorytetowych:

Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej.
Głównym celem jest dostosowanie floty rybackiej do dostępnych żywych zasobów oraz
poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto ważnym celem jest zapewnienie
osłon społeczno-ekonomicznych,
ekonomicznych, w związku z realizacją
realizacją wymogów Wspólnej Polityki
Rybackiej.
Środek
rodek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalno
alności połowowej;
• Beneficjenci środka:
- właściciele
ciciele jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze floty rybackiej.
Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności
dzia
połowowej;
• Beneficjenci środka:
- właściciele
ciciele i armatorzy (osoby fizyczne lub prawne) jednostek rybackich
zarejestrowanych w rejestrze statków rybackich, jak równieŜ
równie rybacy.
Środek 1.3. Inwestycje na statkach
statka rybackich i selektywność;
• Beneficjenci środka:
- właściciele
ciciele jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze statków rybackich.
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Środek 1.4. Rybactwo przybrzeŜne
• Beneficjenci środka:
- rybacy, właściciele jednostek rybackich zarejestrowanych w rejestrze floty rybackiej,
stowarzyszenia rybaków i właścicieli jednostek.
Środek 1.5. Rekompensaty społeczno – gospodarcze
• Beneficjenci środka:
- osoby starające się o świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury (pod
warunkiem, że beneficjent ma przed sobą 10 lub mniej lat do osiągnięcia wieku
emerytalnego).

Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót
produktami rybołówstwa i akwakultury.
W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie
modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. Możliwe będą także inwestycje
w infrastrukturę, w tym na rzecz poprawy warunków pracy oraz higieny i jakości produktów.
W ramach tej osi pomoc finansowa przyznawana będzie także na inwestycje w przetwórstwo
i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody
produkcji) a także z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie do wymogów
ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr.
Środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb
• Beneficjenci środka:
- prywatni lub publiczni operatorzy i przedsiębiorstwa;
- organizacje lub stowarzyszenia producentów.
Środek 2.2. Działania wodno – środowiskowe
• Beneficjenci środka:
- prywatne i publiczne przedsiębiorstwa oraz operatorzy prywatni działający
w sektorze akwakultury, zobowiązujący się do form akwakultury opisanych
w artykule 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.
Środek 2.3. Środki na rzecz zdrowia zwierząt
• Beneficjenci środka:
- prywatne i publiczne przedsiębiorstwa działające w sektorze akwakultury.
Środek 2.4. Rybołówstwo śródlądowe
• Beneficjenci środka:
- prywatni i publiczni operatorzy rybołówstwa śródlądowego;
- przedsiębiorstwa prywatne;
- organizacje lub stowarzyszenia producentów;
- rybacy.
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Środek 2.5. Inwestycje w przetwórstwo i obrót
• Beneficjenci środka:
- prywatni operatorzy i przedsiębiorstwa;
- ciała publiczne lub półpubliczne;
- organizacje lub stowarzyszenia producentów.

Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi.
W ramach tej osi priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego,
np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich.
Wspierane będą także działania innowacyjne, projekty pilotażowe i wymiana doświadczeń,
jak również realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spożyciu ryb i sektorze
rybactwa w celu zwiększenia średniego spożycia w przeliczeniu na mieszkańca.
Środek 3.1. Działania wspólne
• Beneficjenci środka:
- organizacje uznane zgodnie z rozporządzeniem KE nr 104/2000 jako reprezentujące
producentów;
- inne stowarzyszenia sektora rybackiego;
- przedsiębiorstwa prywatne, ciała publiczne lub półpubliczne;
- instytuty badawcze.
Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
• Beneficjenci środka:
- organizacje, grupy lub stowarzyszenia;
- ciała publiczne lub półpubliczne realnie zaangaŜowane i reprezentowane
w sektorach rybactwa i akwakultury;
- inne organa wyznaczone w tym celu przez Instytucję Zarządzającą.
Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach
• Beneficjenci środka:
- organizacje, grupy lub stowarzyszenia;
- przedsiębiorstwa prywatne;
- ciała publiczne lub półpubliczne.
Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
• Beneficjenci środka
- organizacje, grupy lub stowarzyszenia;
- przedsiębiorstwa prywatne;
- ciała publiczne lub półpubliczne.
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Środek 3.5. Projekty pilotaŜowe;
• Beneficjenci środka:
- organizacje naukowe, instytuty badawcze, organizacje ekologiczne, organizacje
producentów, inne organizacje wyznaczone w tym celu przez Instytucję
Zarządzającą, administracja, przedsiębiorstwa prywatne
Środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich
• Beneficjenci środka:
- działania w ramach tego środka ograniczone są do podmiotów publicznych lub
półpublicznych.

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od
rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru
do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz
poprawę

jakości

życia

lokalnych

społeczności

związanych

z

rybactwem.

W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii możliwe będzie
realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności
gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.
W ramach wdraŜania LSROR moŜliwe jest wykorzystanie współfinansowania
z niektórych innych środków z osi priorytetowych 1, 2 i 3.
Do środków tych należą:
1. Oś priorytetowa 2. Chów i hodowla ryb, rybołówstwo śródlądowe i rynek rybny:
a) środek 2.1. Chów i hodowla ryb;
b) środek 2.2. Rybołówstwo śródlądowe z wyjątkiem środka 2.3. Tymczasowe
zaprzestanie śródlądowej działalności połowowej.
2. Oś priorytetowa 3. Działania wspólne:
a) środek 3.1. Działanie wspólne;
b) środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;
c) środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statku rybackiego.

Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.
Celem tej osi priorytetowej jest wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we
wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego.
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MODUŁ 5.

METODA LEADER W PO RYBY

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Zrównoważony rozwój obszarów
zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
2007
Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczynić się do aktywizacji
społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych
i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy
poprawy warunków życia na obszarach
zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach
lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej
osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości
przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś
priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw,
przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów.
Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne
lo
grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające
przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne
oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach
zależnych od rybactwa. Partnerzy
Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy
opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, uzyskają
doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.
Lokalne grupy rybackie wezmą udział w konkursie przeprowadzonym przez
pr
instytucję
zarządzającą. W wyniku konkursu wyłonione są najlepsze lokalne grupy rybackie, które
przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Z wybranymi w ten
sposób grupami instytucja zarządzająca podpisuje umowę na realizację strategii. Dzięki
temu lokalne grupy rybackie mogą realizować
ealizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając
stworzoną przez siebie strategię. Operacje będą mogły być przeprowadzane jedynie na
terenie gmin, które weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych grup rybackich.
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Projekty operacji będą składane przez beneficjentów do lokalnej grupy rybackiej, która oceni
ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony
projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4
pełni rolę instytucji pośredniczącej. Do zadań samorządu województwa należy
weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego
i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami, oraz kontrola realizacji operacji
i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.
W ramach wdrażania osi priorytetowej 4 będą mogły być przeprowadzane również projekty
współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Będą one realizowane przez lokalne
grupy rybackie wybrane w konkursie, o którym mowa wyżej.
Na wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 zostało przeznaczonych ponad 313
milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013.
GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4 SĄ:
•

Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego;

•

Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze;

•

Poprawa jakości życia społeczności rybackich;

•

Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszarów zależnych
głównie od rybactwa oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa
i akwakultury.

JAK BĘDZIE REALIZOWANA OŚ PRIORYTETOWA 4?
Jednym z celów osi priorytetowej 4 PO RYBY jest aktywizacja społeczności zamieszkujących
obszary zależne od rybactwa. W tym celu osiągnąć konieczne jest przełamanie barier
lokalnych i zawodowych, niejednokrotnie bardzo silnie zakorzenionych w świadomości
mieszkańców. Aby tego dokonać, należy zbudować szerokie porozumienie, które stanie się
podstawą do utworzenia lokalnej grupy rybackiej (LGR), która przygotuje i będzie wdrażać
lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich (LSROR).
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Budowanie partnerstwa lokalnego jest istotnym krokiem w realizacji celów tej osi
priorytetowej. Podmioty zainteresowane korzystaniem ze środków finansowych tej osi
powinny rozpocząć działania informacyjne i promocyjne (konferencje, spotkania itd.).
Działania te powinny być skierowane do całej lokalnej społeczności, a nie ograniczą się
jedynie do wąskiej grupy zawodowej. Przede wszystkim powinny wiązać się z aktywizacją
podmiotów związanych z rybactwem. Partnerstwo, które będzie podstawą dla powstania
lokalnej grupy rybackiej opiera się na porozumieniu i współdziałaniu kilku grup: osób
aktywnych w szeroko pojętym sektorze rybackim, podmiotów publicznych (przede wszystkim
gmin) oraz różnych dobrowolnych zrzeszeń aktywnych na danym obszarze.
Nie ulega wątpliwości, że taka aktywizacja nie jest rzeczą prostą. Bardzo trudno przełamać
mocno zakorzenione uprzedzenia czy niechęć do zaangażowania się w tego typu inicjatywy.
Skuteczna aktywizacja lokalnych społeczności jest jednak kluczem do sukcesu.
Efektem budowania partnerstwa powinno być utworzenie stowarzyszenia działającego
z

zastrzeżeniem

zmian

przewidzianych

w

projektowanej

ustawie

o

wspieraniu

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego), które będzie ubiegać się o status lokalnej grupy rybackiej. Wspomniane
„zmodyfikowane” stowarzyszenie powinno być reprezentacją całej społeczności objętej
zasięgiem jej działania. „Zmodyfikowane” stowarzyszenie, które chce wykorzystać środki osi
priorytetowej 4, wdrażając utworzoną przez siebie LSROR nie może reprezentować
zamkniętego i nielicznego środowiska. Im szersze jest jego „zaplecze”, im lepiej reprezentuje
lokalne interesy, tym większe są jej szanse na to, że instytucja zarządzająca nada jej status
LGR i podpisze z nią umową na realizacją LSROR.
Stowarzyszenia ubiegające się o status LGR, zgodnie z nazwą powinny pozostać jednak
grupami „rybackimi”, czyli takimi, w których interesy sektora rybackiego pozostać
najważniejszym spoiwem, czynnikiem integrującym.
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Realizację osi 4 przedstawia poniższy schemat
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LOKALNE GRUPY RYBACKIE – WYKONAWCY OSI 4

Lokalna grupa rybacka jest podmiotem, który opracuje i będzie realizował LSROR. LGR
posiadać będzie osobowość prawną – będzie działać na podstawie ustawy Prawo
o stowarzyszeniach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w projektowanej ustawie
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Rybackiego.

Do wyjątków tych należy zaliczyć następujące zapisy:
•

Członkami zwyczajnymi takiego stowarzyszenia będą mogły zostać osoby prawne
i osoby fizyczne;

•

Nadzór nad takim stowarzyszeniem będzie należał do marszałka województwa;

•

Stowarzyszenie takie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą służącą
realizacji LSROR i w zakresie określonym w statucie;

•

W strukturze takiego stowarzyszenia, prócz organów przewidzianych w ustawie
Prawo o stowarzyszeniach, powinien funkcjonować komitet, do którego wyłącznej
właściwości będzie należał wybór operacji, które mają być realizowane w ramach
LSROR. Co najmniej połową członków komitetu powinny stanowić podmioty
reprezentujące sektor niepubliczny.

Stowarzyszenie ubiegające się o status LGR będzie zrzeszał członków reprezentujących trzy
sektory:
•

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

•

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

•

sektor prywatny (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa itp.).

Takie „zmodyfikowane” stowarzyszenie powinno zrzeszać, co najmniej 15 członków, w tym,
co najmniej jedną gminę. Członkostwo gmin związane jest z faktem, że LSROR będą
realizowane na konkretnych obszarach. W ramach wdrażania przez lokalne grupy rybackie
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lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich można będzie realizować projekty tylko na
obszarze tych gmin, które wchodzą w skład LGR.

Dlaczego LGR są takie ważne?

Rola lokalnych grup rybackich jest trudna do przecenienia. To do LGR będzie należała
selekcja projektów, o dofinansowanie, których będą się ubiegać beneficjenci. LGR będzie
wybierała te projekty, które jej zdaniem w najlepszym stopniu będą realizować LSROR,
a zatem najlepiej wpłyną na rozwój danego obszaru pod kątem jego związku z sektorem
rybackim. Opinia LGR jest tutaj decydująca. Wprawdzie planowane operacje będą później
weryfikowane przez samorząd województwa, pełniący rolę instytucji pośredniczącej dla
wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013, ale będzie on dokonywał ich weryfikacji
przede wszystkim pod kątem ich zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym. Dzięki
instrumentom przewidzianym w osi priorytetowej 4, to lokalne społeczności uzyskają realną
możliwość decydowania o tym, co jest najważniejsze dla rozwoju konkretnego obszaru.

Gdzie mogą powstać LGR?

Pomoc w ramach osi 4 przeznaczona jest na rozwój obszarów zależnych od rybactwa. To na
tych obszarach powinny powstawać i działać LGR. Obszary, na których potencjalnie mogłyby
powstać LGR i na których mogłyby być realizowane LSROR przedstawia poniższa mapka.
Ostatecznie jednak zasięg terytorialny LGR zależeć będzie od samych zainteresowanych –
podmiotów tworzących stowarzyszenia, ubiegające się o status LGR.
Działalność rybacka w Polsce prowadzona jest głownie w województwach nadmorskich. Nie
ulega wątpliwości, że te obszary są bardzo silnie związane z tym sektorem. Jednak nie są to
jedyne tereny związane z działalnością rybacką. Obszary, w których prowadzone jest
rybactwo śródlądowe, chów i hodowla ryb czy turystyka rybacka nie będą pozbawione
możliwości ubiegania się o pomoc w ramach osi priorytetowej 4. Dlatego kluczowym dla
wyboru stowarzyszenia, które otrzyma status LGR i będzie realizował LSROR powinien być
nie tyle fakt geograficznego położenia, co raczej wpływ rybactwa na dany region.
Stowarzyszenia, które lepiej taki związek wykażą oraz stworzą dobrą i spójną LSROR, uzyskają
status LGR i zostaną wybrane do realizacji stworzonej przez siebie strategii.
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Podstawowe kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR:

•

obszar objęty LSROR musi być spójny pod względem geograficznym, ekonomicznym
i społecznym;

•

całkowita liczba ludności zamieszkująca gminy wchodzące w skład stowarzyszenia
ubiegającego się o status LGR powinna mieścić się w przedziale do 100 tys.
mieszkańców;

•

na danym obszarze prowadzona jest lub była tradycyjna działalność związana
z sektorem rybackim;

•

z sektorem rybackim związana jest duża część ludności;

•

stowarzyszenie ubiegające się o status LGR przedstawiło LSROR, zawierającą trafną
analizę lokalnych uwarunkowań oraz adekwatne do tych uwarunkowań pomysły
dotyczące rozwoju całego obszaru. Operacje planowane w ramach realizacji LSROR
mają charakter innowacyjny i zintegrowany.

Dokładne kryteria wyboru LGR zostaną zawarte w projektowanym rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw rybołówstwa.

Wybór LGR do realizacji LSROR

Przewiduje się utworzenie docelowo ok. 30 lokalnych grup rybackich do realizacji LSROR.
Wybór odbędzie się w dwóch konkursach.

Etap 1.
Najpóźniej 1 rok od oficjalnej akceptacji PO RYBY 2007-2013 przez Komisję
Europejską. W drodze pierwszego konkursu wyłonionych zostanie około 12 lokalnych
grup rybackich.
Etap 2.
Dwa lata od pierwszego konkursu wybrana zostanie pozostała liczba (około18)
lokalnych grup rybackich.
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Stowarzyszenia ubiegające się o status LGR, które nie zostaną wybrane w pierwszym
konkursie, będą mogły wystartować w drugim. Okres pomiędzy I a II etapem może zostać
przez nie wykorzystany na ulepszenie LSROR.
Stowarzyszenia ubiegające się o status LGR, które nie zostały wybrane (w pierwszym lub
drugim konkursie) będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów związanych z opracowaniem
LSROR, pod warunkiem, że otrzymają odpowiednie wysokie oceny w ramach wspomnianych
konkursów.
LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH
– GŁÓWNE NARZĘDZIA REALIZACJI OSI 4

LSROR jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegające się o status lokalnej
grupy rybackiej. Zawiera wizję rozwoju obszaru, na którym działać będzie LGR – czyli obszaru
gmin, które są członkami stowarzyszenia ubiegającego się o status LGR - pod kątem jego
związku z rybactwem. Dobra LSROR jest podstawą korzystania ze środków w ramach osi
priorytetowej 4, dlatego w interesie każdego stowarzyszenia, które weźmie udział
w konkursie na wybór LGR leży to, by była ona jak najlepsza. LSROR będą oceniane przez
instytucję zarządzającą – tylko te stowarzyszenia, które opracują najlepiej ocenione strategie
będą mogły je realizować.

LSROR jest także ważna dla każdego, który chce korzystać ze środków osi 4. Będzie
podstawą, w ramach, której będą realizowane poszczególne operacje beneficjentów (np.:
gmin, rybaków, hodowców, przetwórców, przedsiębiorców itd.). Operacje składane do LGR
muszą być zgodne z tą strategią, albo – mówiąc ściślej – muszą ją realizować, wprowadzając
w życie przewidziane tam cele. Ocena tej spójności należeć będzie do LGR, a dokładniej do
specjalnego komitetu działającego w strukturze tej grupy.

Zakres LSROR:

•

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

•

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

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

•

opis LGR i jej członków; opis struktur decyzyjnych, kontrolnych oraz przepływów
finansowych w ramach LGR;

•

wskazanie zakresu działań do realizacji dla danego obszaru, z osi 4 PO RYBY 20072013 oraz planowane środki finansowe na ich realizację, dla każdego roku okresu
programowania;

•

opis kryteriów, według których będą oceniane operacje wdrażane w ramach LSROR;

•

wskazanie potencjalnych operacji, które mogłyby być zrealizowane w ramach LSROR;

•

wskazanie czy dana grupa lub jej członkowie posiadają doświadczenie we wdrażaniu
podobnych strategii (np. w ramach programu LEADER);

JAKIE OPERACJE BĘDZIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ W RAMACH
WDRAŻANIA LSROR?

W ramach osi priorytetowej 4 realizowane mogą być różnorodne operacje, które wpisują się
w LSROR. Celem tej osi ma być ograniczenie zmniejszania się znaczenia sektora rybackiego,
odbudowa

obszarów dotkniętych

zmianami

w

sektorze,

poprawa

jakości

życia

w społecznościach rybackich i dywersyfikacja zatrudnienia. Jak widać cele tej osi
priorytetowej zostały określone bardzo szeroko, zatem w ramach realizacji LSROR będzie
możliwe finansowanie różnorodnych operacji, które mają doprowadzić do poprawienia
poziomu życia ludności zamieszkującej na obszarach objętych LSROR. Szczegółowe
wymagania dotyczące operacji zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do
spraw rybołówstwa.

Operacje te mogą obejmować:

•

inwestycje zmierzające do wzmocnienie konkurencyjności obszarów, na których
będzie realizowana LSROR,

•

restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej na danym obszarze,
propagowanie ekoturystyki,

37

•

inwestycje zmierzające do zróżnicowania zatrudnienia na obszarze objętym realizacją
LSROR w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa,

•

inwestycje zmierzające do podniesienia wartości produktów rybactwa,

•

wspieranie infrastruktury turystycznej i związanej z drobnym rybactwem oraz usług
na rzecz małych społeczności rybackich,

•

inwestycje ukierunkowane na ochronę środowiska, w celu utrzymania atrakcyjności
obszaru objętego realizacją LSROR,

•

inwestycje mające na celu regenerację i rozwój miejscowości, gdzie prowadzi się
działalność należącą do sektora rybactwa,

•

inwestycje zmierzające do przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej,

•

promowanie

współpracy

międzyregionalnej

i

międzynarodowej

pomiędzy

poszczególnymi LGR,
•

nabywanie umiejętności i ułatwienie opracowania oraz realizacji LSROR.

W ramach wdrażania LSROR możliwe jest wykorzystanie współfinansowania z niektórych
innych środków z osi priorytetowych 1, 2 i 3 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady
(WE) nr 1198/2006. Operacje te nie mogą jednak dotyczyć trwałego lub tymczasowego
zaprzestania działalności połowowej. Do wsparcia udzielanego dla operacji odpowiadającym
środkom z osi 1, 2 i 3 zastosowane mają warunki i stawki udziału na operacje określone dla
tych osi.
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ WDRAŻANIE LSROR PRZEZ LGR?

Wdrażanie LSROR przedstawia poniższy schemat:

ROLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA)

Samorząd województwa będzie odgrywał istotną rolę w związku z wdrażaniem osi 4 PO RYBY
2007-2013. Lokalne grupy rybackie będą objęte nadzorem marszałka – nadzór ten będzie
obejmował te instrumenty, które są przewidziane w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
Urzędy marszałkowskie będą również brały udział w weryfikacji

projektów operacji,

przesłanych im przez LGR. W wypadku, gdyby lokalna grupa rybacka działała na terenie
więcej niż jednego województwa, właściwy będzie ten samorząd wojewódzki, na terenie,
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którego znajdować się będzie siedziba LGR. Ważnym zadaniem samorządu województwa jest
również prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej poświęconej osi 4.

Środki na sfinansowanie struktur administracyjnych, powstałych w celu wdrażania osi
priorytetowej 4 oraz na realizację przekazanych zadań pochodzić będą w całości z pomocy
technicznej PO RYBY 2007-2013. W związku z pełnieniem przez samorząd województwa roli
instytucji pośredniczącej, przewiduje się utworzenie w 2009 roku 30 etatów finansowanych
ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Zakres przykładowych operacji możliwy do realizacji w ramach Osi 4 PO RYBY
2007-2013 w oparciu o doświadczenia LGD w ramach podejścia LEADER
1. WSPIERANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
•

inicjatywy gospodarcze o profilu turystycznym;

•

inwestycje o charakterze turystyczno - rekreacyjnym – budowa, modernizacja np.
keji rybackich, przystani;

•

tworzenie oraz rozbudowa bazy noclegowej, żywieniowej o wysokim standardzie
z zapewnieniem urozmaiconej oferty towarzyszącej.

2. WSPIERANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
•

wydawanie broszur, przewodników itd., promujących region oraz informujących
o jego atrakcjach turystycznych i rekreacyjnych;

•

organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych;

•

tworzenie oraz modernizacja infrastruktury zwiększającej dostępność
regionalnych atrakcji turystycznych - poprawa stanu technicznego dróg
i chodników, dostosowanie miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. OCHRONA ŚRODOWISKA
•

ochrona brzegu morskiego i plaży;

•

działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym
związanych w regionie;

•

inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz
wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
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4. OCHRONA I POPRAWA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ
ARCHITEKTONICZNEGO
•

wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z podtrzymaniem dziedzictwa
kulturowego i architektonicznego regionów;

•

tworzenie muzeów, skansenów itp., mających na celu zwiększenie atrakcyjności
turystycznej regionów;

•

inne inicjatywy mające na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji
dotyczących pieśni, tańca, strojów, rzemiosła.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W OSI 4 (SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA)

•

LGR będą objęte nadzorem marszałka – nadzór ten będzie obejmował te
instrumenty, które są przewidziane w ustawie Prawo o stowarzyszeniach;

•

Urzędy marszałkowskie będą również brały udział w weryfikacji operacji, przesłanych
im przez LGR;

•

Zadaniem samorządu województwa będzie również promocja i udzielanie informacji
na temat osi priorytetowej 4.
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