
 

                                                                
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI 

ROLNICTWA 
 

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  

w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  

2007-2013” 

w zakresie środka 2.5 

 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

przez mikro i małe przedsiębiorstwa na realizację operacji, w ramach których 

wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne najpóźniej w dniu złożenia wniosku  

o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.  

   

 
 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 40a 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 

środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 

produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 745  

z późn. zm.)  informuje, iż w dniach od   9  do 16  sierpnia  2013 r. włącznie można składać wnioski 

o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

 i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 2.5 „Inwestycje w zakresie 

przetwórstwa i obrotu” przez mikro i małe przedsiębiorstwa, w rozumieniu zapisów art. 2 załącznika I 

do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem  w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008, str. 3)  na realizację 

operacji, w ramach których wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne najpóźniej w dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.  



Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze 

względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami. 

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością 

złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie. 

 

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty 

są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.  

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie 

www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.  

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/

