
PERSPEKTYWY DOTYCZĄCE OSI 
PRIORYTETOWEJ 4  

W PRZYSZŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 



 Schemat wystąpienia:  

1. Wnioski wynikające z wizytacji polskich LGR 
przeprowadzonej przez przedstawicieli KE oraz FARNET 
oraz ze spotkania rocznego w KE dotyczącego stanu 
wdrożenia PO RYBY 2007-2013 

2. Pierwsze założenia dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w nowej perspektywie finansowej 

3. Zrównoważony rozwój obszarów rybackich – nowy model 
wdrażania 

 



 
Podsumowanie wdrażania osi priorytetowej 4  

w roku 2011 

 22-23 listopada 2011 r.  Przedstawiciele KE oraz FARNET 
Support Unit przeprowadzili  wizytację w polskich LGR: 

- LGR Dolina Karpia 

- LGR Żabi Kraj 

- LGR Bielska Kraina 

 28-29 listopada 2011 r. w  Brukseli odbyło się roczne spotkanie 
dotyczące stanu wdrażania PO RYBY 2007-2013 w 2011 r. 
zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki 
Morskiej i Rybołówstwa przy KE 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

  

 
 
 

 



 
Najważniejsze wnioski  

 Potrzeba kontynuowania prac nad tworzeniem nieskomplikowanego 
systemu wdrażania osi 4 

 Delegowanie jak największej liczby zadań dla LGR zarówno zadań 
formalnych i nieformalnych. Zwiększenie obowiązków LGR 
dotyczących oceny projektów pod względem formalnym i 
merytorycznym 

 Upraszczanie oraz uelastycznienie procedur wdrożeniowych dla osi 4 
w Instytucjach Pośredniczących. 

 Położenia nacisku na wybieranie przez Komitet LGR projektów 
innowacyjnych i promowania w ramach konkursów operacji 
tworzących nowe miejsca pracy. 

 



Najważniejsze wnioski c.d. 
 Podkreślono również możliwą potrzebę realokacji środków z osi 4 na inne 

osie, w przypadku słabego wydatkowania  środków finansowych 
przewidzianych na tą oś. W związku z tym zostanie przeprowadzona przez IZ 
ewaluacja wdrażania LSROR przez wszystkie LGR 

 Potrzeba dalszej pracy LGR nad skuteczniejszym docieraniem do 
beneficjentów pomocy. LGR powinny w większym stopniu kontaktować się  z 
lokalnymi społecznościami i działać w mniej zbiurokratyzowany sposób 

 Potrzeba zwiększenia aktywności FARNET w Polsce, poprzez częstszy udział 
ekspertów FARNET w szkoleniach dla LGR 

 Dążenie do zwiększenia zadań LGR, tak by na poziomie oceny wniosków w 
LGR możliwe było poprawienie oraz pełniejsza niż do tej pory weryfikacja 
wniosków 

 Kontynuowanie prac nad przyśpieszeniem oceny i obsługi  WoD w Instytucji 
Pośredniczącej co w efekcie umożliwi szybszą absorpcję środków.   

  W 2012 roku Instytucja Zarządzająca powinna przeprowadzić ewaluację 
wdrażania przez LGR LSROR. 

 Pozostałe wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

  

 
 
 

 



Aktualności  
 2 grudnia 2011 r. KE przedstawiła projekt nowego funduszu 

na rzecz unijnej polityki morskiej i rybactwa na lata 2014-
2020 

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) zastąpi obecnie 
istniejący Europejski Fundusz Rybacki (EFR) 

 Prace nad projektem kontynuowane będą w 2012 i 2013 
roku 

 Przyjęcie i wejście w życie rozporządzenia planowane 
jest na 2013 r. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cele EFMR 

 

promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego 
rybołówstwa i akwakultury; 

Wspieranie zintegrowanej polityki morskiej UE; 

promowanie zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego 
obszarów rybackich (włącznie z akwakulturą i 
rybołówstwem śródlądowym); 

przyczynianie się do wdrażania WPRyb 

 



Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 
6, 567 mld euro.  

Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro*. 

 

Kwota 6,567 mld euro przeznaczona jest na: 
- rybołówstwo i akwakluturę,  

- zintegrowaną politykę morską, 

- wspieranie organizacji rynku rybnego, 

- inspekcję i kontrolę, 

- zbieranie danych. 
  

* wg cen z 2004 r. 

Budżet 



Zasady ustalania wsparcia dla danego 
państwa członkowskiego 

  

 Wielkość alokacji środków finansowych EFMR dla 
poszczególnych państw członkowskich ustala się na podstawie 
następujących kryteriów obiektywnych*: 

 

poziom zatrudnienia w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 

poziom produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury;  

udział floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego  
w ogólnej flocie rybackiej 

 
*  powyższe kryteria nie mają zastosowania przy ustalaniu wielkości alokacji środków finansowych w 

odniesieniu do komponentu kontroli i egzekwowania, oraz gromadzenia danych 
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Do wsparcia z EFMR nie kwalifikują się: 
  

a) operacje zwiększające zdolność połowową statku; 

b) budowa nowych statków rybackich, wycofywanie z eksploatacji lub przywóz 
statków rybackich; 

c) tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej; 

d) połowy eksperymentalne; 

e) przeniesienia własności przedsiębiorstwa; 

f) bezpośrednie zarybianie, o ile nie zostało wyraźnie określone w unijnym 
akcie prawnym jako środek ochrony lub w przypadku zarybiania 
eksperymentalnego. 

Wsparciem z EFMR nie objęta jest również wymiana ani modernizacja 
głównych lub dodatkowych silników statków rybackich. 
 
 
  

 
 
 
 

 



Struktura EFMR 
  Nie ma już podziału na osie priorytetowe. 

Bloki tematyczne związane z tradycyjnie rozumianym wsparciem sektora 
rybackiego: 

 zrównoważony rozwój rybołówstwa; 
 zrównoważony rozwój akwakultury; 
 zrównoważony rozwój obszarów rybackich. 

  
Ponadto w projekcie znalazły się nowe komponenty:  
 
 zintegrowana polityka morska 
 wprowadzanie do obrotu i przetwarzanie produktów rybołówstwa 
 kontrola i egzekwowanie 
 gromadzenie danych 

 
 

 

  

 
 
 

 



Zrównoważony rozwój obszarów rybackich 

Ogólne zasady rozwoju obszarów zależnych od rybactwa po 2013 r.  określone zostały w 
projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów*.  

 Wdrażanie wielofunduszowej zintegrowanej lokalnej strategii będzie się 
odbywało przez jeden podmiot. Strategia będzie obejmowała możliwości 
dofinansowania z różnych funduszy:  

 Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 Funduszu Spójności (FS) 
 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 
 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 
Lokalna Grupa będzie miała ustanowiony jeden fundusz wiodący  

Wybór Lokalnej Grupy dokonywany będzie kolektywnie przez organ złożony z 
przedstawicieli instytucji zarządzających poszczególnymi programami 
operacyjnymi. 
 

 
*Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 

 

  
 

 

 

  

 
 
 

 



Model wdrażania 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Zrównoważony rozwój obszarów rybackich – kwestie do negocjacji 

 Bliższego sprecyzowania wymagać będzie określenie zasad tworzenia 
nowych podmiotów realizujących zintegrowaną strategię, albo włączenia 
jednej lokalnej grupy w struktury drugą. 

 Ponadto konieczne będzie opracowanie procedury wyboru takich 
podmiotów wdrążających i akceptowania opracowanych przez nie 
wielofunduszowych strategii przez różne instytucje odpowiedzialne za 
wdrażanie każdego funduszu. 

 Lokalna Grupa będzie miała ustanowiony jeden fundusz wiodący – brak 
jednak informacji o procedurze ustanawiania funduszu wiodącego dla grupy:  

-    Czy decyzja co do tej kwestii należeć będzie każdorazowo do grupy?  

- Czy też to organy administracji odgórnie ustalać będą, na których obszarach 
strategia może być realizowana w oparciu o dany fundusz wiodący ? 
(np. przyjmując, że wiodącym funduszem dla lokalnych grup działających na 
obszarach nadmorskich musi być EFMR). 

• Brak przepisów pozwalających określić instytucje odpowiedzialne za 
wdrażanie podejścia terytorialnego.   
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