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Szanowni Państwo,  

 

W październiku ubiegłego roku Rada UE 

ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęła częściowe 

podejście ogólne w zakresie projektu 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).  

25 lutego br. odbyło się w Brukseli spotkanie 

Sekretarza stanu Kazimierza Plocke z komisarz 

ds. polityki morskiej i rybołówstwa Marią 

Damanaki. Rozmowy dotyczyły pakietu reformy 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa (głównie tzw. 

rozporządzenia podstawowego i w sprawie 

Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego), którego negocjacje weszły  

w decydującą fazę. Intencją irlandzkiej prezydencji 

Rady UE jest osiągnięcie porozumienia  

z Parlamentem Europejskim do końca czerwca 

tego roku. 

 

Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich 

W Departamencie Rybołówstwa MRiRW 

trwają obecnie prace nad 

przygotowaniem Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-

2020. Dotychczas opracowany został 

wstępny projekt programu, zawierający 

m.in. analizę SWOT, opis sektora 

rybackiego w Polsce, system 

instytucjonalny wdrażania programu 

oraz opis działań w zakresie promocji 

programu. 

W resorcie MRiRW przygotowuje się 

obecnie projekt zarządzenia 

powołującego Grupę roboczą, w skład 

której wejdą przedstawiciele strony 

rządowej, samorządowej, organizacji 

pozarządowych, środowiska rybackiego 

oraz partnerów społecznych  

i gospodarczych. Do jej głównych 

zadań będzie należało wspieranie 

Ministra w pracach nad programem 

operacyjnym, w szczególności 

wypracowywanie, omawianie, 

analizowanie i konsultowanie 

rozwiązań w zakresie zagadnień 

horyzontalnych, finansowych i innych. 

Ponadto Grupa będzie opiniowała, 

analizowała i omawiała wnioski 

płynące z dokumentów związanych 

z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante  

i oceną oddziaływania na środowisko 

programu operacyjnego Rybactwo  

i Morze 2014-2020, a także 

monitorowała postępy w wypełnianiu 

warunkowości ex-ante. 

 

 

 

 

Kazimierz Plocke  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
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Przewidywany harmonogram prac w zakresie EFMR: 

Kwiecień 2013 r.: 

 głosowanie nad projektem rozporządzenia o EFMR w Komisji 

ds. Rybołówstwa (PECH) Parlamentu Europejskiego. 

 

Maj/czerwiec 2013 r.: 

 Rada Unii Europejskiej planuje przyjęcie drugiej części 

podejścia ogólnego w zakresie projektu rozporządzenia o EFMR. 

 

Czerwiec 2013 r.: 

 głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim. 

W drugiej połowie roku odbywać się powinny tzw. rozmowy 

trójstronne między Radą UE, Komisją Europejską i Parlamentem 

Europejskim w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu projektu 

rozporządzenia o EFMR. 

 

 

 

Środki finansowe przeznaczone na cały 

EFMR 2014- 2020 to kwota ponad 6,5 mld 

euro. Dla porówniania kwota przeznaczona 

na Europejski Fundusz Rybacki 2007-2013 

to środki w wysokości 3,8 mld euro. W tym 

miejscu należy zaznaczyć, iż planowany 

wzrost alokacji na EFMR o 2,7 mld euro 

(w stosunku do obecnego EFR) związany jest 

z dodaniem, do oferowanego zakresu 

wsparcia, nowych komponentów. 

 

 

Konstrukcja przepisów projektu rozporządzenia w sprawie EFMR 2014-2020 

jest odmienna od obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (2007-2013).W projektowanej regulacji 

nie ma już podziału na osie priorytetowe, dedykowane poszczególnym 

podsektorom sektora rybackiego.  
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Projekt rozporządzenia definiuje bloki tematyczne związane z tradycyjnie 

rozumianym wsparciem sektora rybackiego: 

1. Rybołówstwo morskie   

EFMR 2014-2020 EFR 2007-2013 

Wsparcie obejmować będzie: 
 Innowacje, 
 ochrona i odbudowa morskiej 
różnorodności biologicznej i 
ekosystemów morskich w ramach 
zrównoważonej działalności połowowej, 
 zmniejszanie oddziaływania 
rybołówstwa na środowisko morskie, 
 ułatwianie różnicowania działalności i 
tworzenia miejsc pracy, 
 zdrowie i bezpieczeństwo na statkach 
rybackich, 
 poprawa jakości produktów i 
wykorzystanie niechcianych połowów, 
 porty rybackie, miejsca wyładunku i 
przystanie, 
 wsparcie dla systemów 
przekazywalnych koncesji połowowych i 
wdrażania środków ochrony w ramach 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa  

Wsparcie obejmuje: 
 Innowacje, 
 projekty pilotażowe, 
 dostosowanie floty rybackiej do 
dostępnych żywych zasobów, 
 poprawa rentowności rybołówstwa 
morskiego, 
 zapewnienie osłon społeczno-
ekonomicznych, w związku z realizacją 
wymogów Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa, 
 polepszenie organizacji sektora 
rybackiego, np. poprzez ustanawianie 
oraz restrukturyzację uznanych 
organizacji producenckich,  
 wymiana doświadczeń,  
 kampanie informacyjne o spożyciu ryb 
i sektorze rybactwa w celu zwiększenia 
średniego spożycia w przeliczeniu na 
mieszkańca 

 

 

2. Rybołówstwo śródlądowe  

EFMR 2014-2020 EFR 2007-2013 

Wsparcie obejmować będzie: 
 innowacje,  
 inwestycje na statkach rybackich lub 
w indywidualne wyposażenie, 
 inwestycje w porty rybackie, miejsca 
wyładunku i przystanie,  
 inwestycje poprawiające wartość lub 
jakość złowionych ryb , 
 promowanie kapitału ludzkiego i 

dialogu społecznego, 
 dywersyfikację działań w zakresie 
rybołówstwa śródlądowego w kierunku 
działań wykraczających poza 
rybołówstwo, 

Inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska, w  celu ochrony fauny i flory 
wodnej, w tym:  zarządzanie obszarami 

NATURA 200, przepławki 

Wsparcie obejmuje: 
 inwestycje w sprzęt pływający 
obejmujące modernizację, wymianę 
silnika oraz narzędzi połowowych, 
  budowa, rozbudowa, wyposażenie i 
modernizacja urządzeń przeznaczonych 
do połowu ryb, mających na celu : 

 poprawę bezpieczeństwa, 
warunków pracy lub higieny, 

  poprawę jakości produktów 
rybnych, 

  poprawę zdrowia ludzi lub 
organizmów wodnych, 

  zwiększenie pozytywnego wpływu 
na środowisko, 

 inwestycje w miejsca wyładunku i 
przystanie 
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3. Akwakultura  

EFMR 2014-2020 EFR 2007-2013 

Wsparcie obejmować będzie: 
 innowacje,  
 inwestycje w akwakulturę prowadzoną 
na morzu i ukierunkowaną na cele 
niekonsumpcyjne oraz służące 
wspieraniu przedsiębiorczości w sektorze 
akwakultury, 
 usługi z zakresu zarządzania i 
doradztwa dla gospodarstw 
akwakultury, 
 zwiększanie potencjału terenów 
hodowli w ramach akwakultury, 
  zachęcanie rolników do podjęcia 
działalności w sektorze akwakultury, 
 promowanie akwakultury oferującej 
wysoki poziom ochrony środowiska,  
 ubezpieczenie zasobów akwakultury 

Wsparcie obejmuje:  
 modernizację istniejących 
gospodarstw chowu i hodowli ryb, 
  inwestycje w infrastrukturę, w tym 
na rzecz poprawy warunków pracy oraz 
higieny i jakości produktów, 
  inwestycje w przetwórstwo i obrót 
ryb, związane z: 

  modernizacją (nowe technologie, 
sprzęt, innowacyjne metody 
produkcji),  

  higieną i bezpieczeństwem pracy, 

  dostosowaniem do wymogów 
ochrony środowiska, 

  utrzymaniem zatrudnienia w tym 
sektorze 

  przeszkoleniem kadr, 
  kampanie informacyjne o spożyciu 
ryb i sektorze rybactwa w celu 
zwiększenia średniego spożycia w 
przeliczeniu na mieszkańca 

 

 

4. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (obecna oś 4) - projekt 

rozporządzenia odwołuje się do przepisów rozporządzenia „ramowego” 

(rozporządzenie to zawiera wspólne przepisy dla wszystkich funduszy na lata 2014-

2020), które tworzy jednolite podejście do inicjatywy LEADER w zakresie wszystkich 

funduszy. Projektowana regulacja przewiduje wsparcie dla lokalnych grup działania 

(LGD) w sektorze rybołówstwa oraz realizacji przez LGD lokalnych strategii rozwoju. 

EFMR 2014-2020 EFR 2007-2013 

Wsparcie obejmować będzie: 
 podnoszenie wartości produktów, 
tworzenie miejsc pracy i promowanie 
innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury, 
 wspieranie dywersyfikacji działalności  
w ramach rybołówstwa przemysłowego i 
poza nim, wspieranie uczenia się przez 
całe życie i tworzenia miejsc pracy na 
obszarach rybackich, 
 wspieranie i wykorzystywanie atutów 
środowiska naturalnego na obszarach 

Wsparcie obejmuje m. in.: 
  wzmocnienie konkurencyjności 
obszarów zależnych od rybactwa, 
 restrukturyzację i reorientację 
działalności gospodarczej, 
  podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, 
 wspieranie infrastruktury drobnego 
rybactwa i turystycznej oraz usług na 
rzecz małych społeczności rybackich, 
 ochronę środowiska w obszarach 
zależnych głównie od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności, 
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rybackich, w tym operacji na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu, 
promowanie dobrostanu społecznego i 
dziedzictwa kulturowego na obszarach 
rybackich, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury 
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 

regenerację i rozwój osad oraz wiosek 
przybrzeżnych, gdzie prowadzi 
się działalność należącą do sektora 
rybactwa, a także ochronę i poprawę 
dziedzictwa przyrodniczego oraz 
architektonicznego 

 

EFMR wprowadza nowe komponenty, niefinansowane z obecnego EFR, do 

których należy zaliczyć:  

1. Rynek rybny  

 wsparcie organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów na 

opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu 

produktów rybołówstwa, 

 wsparcie na dopłaty do przechowywania produktów rybołówstwa;  

 

2. Kontrola i egzekwowanie – obejmuje:  

 zakup lub opracowanie technologii:  

 systemów wykrywania statków,  

 systemów telewizji przemysłowej oraz sieci informatycznej do 

gromadzenia danych i administrowania nimi,  

 służących do transmisji danych,  

 zapewniających identyfikowalność produktów rybołówstwa 

i akwakultury,  

 modernizacja i zakup statków patrolowych, statków powietrznych 

i śmigłowców,  

 opracowanie innowacyjnych systemów kontroli,  

 szkolenia i programy wymiany, w tym pomiędzy państwami 

członkowskimi, personelu odpowiedzialnego za zadania polegające na 

monitorowaniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu działalności połowowej;  

 

3. Gromadzenie danych - obejmuje:  

 gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie na 

potrzeby analizy naukowej i wdrażania WPRyb,  

 krajowe i transnarodowe wieloletnie programy pobierania próbek,  

 prowadzenie na morzu monitorowania rybołówstwa przemysłowego 

i połowów rekreacyjnych,  

 prowadzenie badań na morzu,  

 udoskonalenie systemów gromadzenia danych i zarządzania nimi oraz 

wdrażania pilotażowych badań służących udoskonaleniu istniejących 

systemów gromadzenia danych i zarządzania nimi; 
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4. Zintegrowana polityka morska - obejmuje:  

 przyczynianie się do osiągnięcia zintegrowanego nadzoru morskiego,  

w szczególności wprowadzenie wspólnego mechanizmu wymiany 

informacji,  

 promowanie ochrony środowiska morskiego, w szczególności jego 

różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskich,  

 określenie granic zrównoważonego charakteru działalności człowieka, 

który ma wpływ na środowisko morskie, m. in. przez ustanowienie 

programów monitorujących i programów środków przewidzianych  

w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.  

 

 Obok zagadnień związanych ze wsparciem sektora rybackiego, w dalszej 

części projektu rozporządzenia w sprawie EFMR zawarte zostały przepisy 

dotyczące pomocy technicznej, funkcjonowania systemu zarządzania  

i kontroli, systemu finansowego wdrażania programu operacyjnego oraz 

monitorowania i oceny operacji finansowanych przez EFMR. 

 


