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3. STRESZCZENIE  

 

W roku 2012 podjęto dalsze działania mające na celu usprawnienie zarządzania i wdrażania  

PO Ryby 2007-2013. Wśród nich należy wymienić zmianę programu i przesunięcie środków finansowych  

do środków cieszących się największym zainteresowaniem. Zakończono również główną cześć badania 

ewaluacyjnego w zakresie wdrażania osi 4 oraz działań informacyjno-promocyjnych Instytucji Zarządzającej. 

W ramach osi priorytetowej 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 5139 

umów/wydała decyzji co pozwoliło na zakontraktowanie 85,12% alokowanych środków. W ramach osi 

priorytetowej 2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakontraktowała łącznie 1507 umów,  

co zapewniło zakontraktowanie 93,79% alokowanych środków. W ramach osi 3 ARiMR podpisała 270 umów 

o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą 96,26% alokacji przyznanej dla osi priorytetowej 3. 

W ramach Osi Priorytetowej 4 Samorządy Województw podpisały 1579 umowy o dofinansowanie,  

co stanowi 29,93% wykorzystania alokacji przewidzianej na tę oś. 

W ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w 2012 r. 

nastąpił znaczny wzrost złożonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów i płatności.  

 W ramach 5 osi priorytetowej podpisano łącznie 177 umów i porozumień, co pozwoliło  

na zakontraktowanie 31,25% alokacji. 

W 2012 roku była zagrożona realizacja zasady n+2 wynikająca z art. 90 rozporządzenia Rady (WE) 

1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Jednakże wzmożona praca 

Instytucji Zarządzającej z Instytucjami Pośredniczącymi pozwoliła na złożenie do Komisji Europejskiej 

wniosków o płatność okresową w wystarczającej wysokości, która pozwoliła Polsce na nie utracenie 

żadnych środków finansowych zaplanowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

 

Wszystkie przedstawione w sprawozdaniu dane finansowe w euro zostały przeliczone przy 

zastosowaniu kursu 4,1309 zł/euro, według którego przeliczono alokację w arkuszu kalkulacyjnym z dnia 

05.05.2013 r. Dane za rok 2012 uwzględniają korekty dokonywane podczas wdrażania, dlatego też w wielu 

przypadkach nie stanowią one bezpośredniej różnicy pomiędzy danymi wykazanymi narastająco  

w sprawozdaniu bieżącym oraz za rok 2012. 

 

 

 

 

. 
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3a. SUMMARY 

 

In the year 2012 the further steps had been taken to facilitate management and implementation of OP 

Fisheries 2007-2013.  

During this reporting period Managing Authority (MA) conduct evaluation survey on Axis 4 

implementation and Information and Promotion of MA.  

 

ARMA signed 5139 agreements In Axis 1 giving the result of 85,12% allocation used. In the Axis II there were 

1507 signed agreements at the level of 93,79% of allocation used. In the Axis III – 270 agreements signed at the level 

of 96,26% of allocation used.  

In Axis 4 – Sustainable development of fisheries areas we observed a rise up of amount of operation 

applications and agreements signed.  

In the Axis IV regional government (voivodeships) signed 1579 agreements at the level of 29,93% allocation 

used. 

The Applying for Axis 5 aid was opened in September 2011. In the year 2012 there were 177 agreements 

signed in this field with the result of 31,25% allocation used. 

 

Managing Authority with cooperation with implementing bodies (ARMA and FAPA) reduced arisen risk of 

decommitment in the year 2012 which basis are laid down in Article 90, Council Regulation No 1198/2006. As the 

effect of this cooperation, the total sum of payment application submitted to Commission was sufficient to avoid 

risk of decommitment and avoid necessity of returning unused funds planned for certification in 2012.  

 

 

All financial data were calculated with rate EUR=4,1309 PLN (EUR rate used in PO Ryby 2007-2013 calculation sheet). 
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4. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WEDŁUG OSI P

 

4.1. Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

 

W ramach programu operacyjnego „

rybackich 2007-2013” (PO Ryby 2007

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;

2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa 

i akwakultury; 

3. Środki służące wspólnemu interesowi;

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;

5. Pomoc techniczna. 

Tabela 1 Wdrażanie PO Ryby 2007-2013 (kwoty w euro)

 
złożone wnioski 

umowy/decyzje 

zrealizowane płatności 
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
 
 

 

W ramach programu złożono wnioski o dofinansowanie na kwo

a w samym roku 2012 – 40,45% alokacji. Od początku wdrażania zakontraktowano środki w kwocie 

stanowiącej 69,61% alokacji programu przyczym w samym roku

W przypadku płatności, osiągnęły one poziom 

  

0

złożone wnioski

umowy/decyzje

zrealizowane 
płatności
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PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WEDŁUG OSI PRIORYTETOWYCH

Informacja na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych 

W ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

2007-2013 ) prowadzono nabór w ramach wszystkich osi priorytetowych:

Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej; 

Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa 

Środki służące wspólnemu interesowi; 

obszarów zależnych od rybactwa; 

 
 

(kwoty w euro) 

rok 2012 całość - 

396 841 828,93 1 531 531 174,21

204 411 954,44 683 034 666,35

 195 235 958,82 536 853 467,65

 

W ramach programu złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 

% alokacji. Od początku wdrażania zakontraktowano środki w kwocie 

programu przyczym w samym roku 2012 kontraktacja wzrosła o 

W przypadku płatności, osiągnęły one poziom 54,72% w tym 19,90% alokacji w samym roku 2012 r.
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Miliony Euro
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RIORYTETOWYCH 

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

osi priorytetowych: 

Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa  

 PO Ryby 

1 531 531 174,21 

683 034 666,35 

853 467,65 

 

tę stanowiącą 156,09% alokacji,  

% alokacji. Od początku wdrażania zakontraktowano środki w kwocie 

2012 kontraktacja wzrosła o 20,83%.  

% alokacji w samym roku 2012 r. 

2 000

Miliony Euro
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Tabela 2. Wnioski złożone w ramach PO Ryby

Oś priorytetowa Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

1 
Środki na rzecz 
dostosowania 
floty rybackiej 

255 90 229 049,51

2 

Akwakultura, 
rybołówstwo 
śródlądowe, 

przetwórstwo i 
obrót 

produktami 
rybołówstwa i 
akwakultury 

965 583 307 044,87

3 
Środki służące 

wspólnemu 
interesowi 

129 206 390 207,99

4 

Zrównoważony 
rozwój 

obszarów 
zależnych od 

rybactwa 

3189 729 480 377,59

5 
Pomoc 

techniczna 
129 29 907 

Razem 4667 1 639 313 911,13

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 

156,09% alokacji przyznanej na program operacyjny. 

przedstawia się następująco: 

oś1 - 118,68% 

oś2 - 247,67% 

oś3 - 230,55% 

oś4 - 72,97% 

oś5 - 34,38% 

  

21,84    

49,96    

7,24    
17,01    

0

oś1 

oś2 

oś3 

oś4 

oś5 

rok 2012
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Ryby 2007-2013 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

90 229 049,51 21 842 467,62 6777 827 768 295,10

583 307 044,87 141 205 801,37 2635 2 468 195 446,12

206 390 207,99 49 962 528,26 645 2 030 904 871,67

729 480 377,59 176 591 149,05 3908 929 481 719,66

29 907 231,17 7 239 882,63 207 70 251 795,00

1 639 313 911,13 396 841 828,93 14172 6 326 602 127,55

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 

% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne osie priorytetowe sytuacja 

 

141,21    

176,59    

200,38    

597,50    

491,64    

225,01    

200 400 600

Miliony Euro

Wnioski o dofinansowanie - PO RYBY 2007-2013

rok 2012 od początku realizacji

 
7

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

827 768 295,10 200 384 491,30 

2 468 195 446,12 597 495 811,11 

2 030 904 871,67 491 637 384,51 

929 481 719,66 225 007 073,44 

70 251 795,00 17 006 413,86 

6 326 602 127,55 1 531 531 174,21 

 

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 

W podziale na poszczególne osie priorytetowe sytuacja 

800

Miliony Euro
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W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 

co w podziale na poszczególne osie zostało zobrazowane poniżej:

oś1 - 12,94% 

oś2 - 58,53% 

oś3 - 23,43% 

oś4 - 57,27% 

oś5 - 14,64% 

 

Tabela 3. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach 

Oś priorytetowa 

za 2012

Liczba 
umów/ 
decyzji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

1 
Środki na rzecz 
dostosowania 
floty rybackiej 

956 91 727 387,46

2 

Akwakultura, 
rybołówstwo 
śródlądowe, 

przetwórstwo i 
obrót 

produktami 
rybołówstwa i 
akwakultury 

747 279 659 831,40

3 
Środki służące 

wspólnemu 
interesowi 

55 90 538 617,55

4 

Zrównoważony 
rozwój 

obszarów 
zależnych od 

rybactwa 

1496 350 630 818,19

5 
Pomoc 

techniczna 
150 31 848 687,98

Razem 3404 844 405 342,58
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

22,21    

21,92    

7,71    
15,46    

0 50

oś1 

oś2 
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W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 

co w podziale na poszczególne osie zostało zobrazowane poniżej: 

ne umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach PO Ryby 2007-2013 
za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba umów/ 
decyzji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

91 727 387,46 22 205 182,28 5139 593 699 453,32

279 659 831,40 67 699 491,98 1507 934 712 471,39

90 538 617,55 21 917 407,24 270 847 983 765,67

350 630 818,19 84 880 006,34 1579 381 302 364,83

31 848 687,98 7 709 866,61 177 63 849 848,00

844 405 342,58 204 411 954,44 8672 2 821 547 903,21

67,70    

84,88    

143,72    

205,28    

92,30    

100 150 200

Miliony Euro

Podpisane umowy- - PO RYBY 2007-2013

rok 2012 od początku realizacji

 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 40,45% alokacji,  

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

 

Kwota 
dofinansowania w 

EURO 

593 699 453,32 143 721 574,79 

934 712 471,39 226 273 323,34 

847 983 765,67 205 278 211,93 

364,83 92 304 912,93 

63 849 848,00 15 456 643,35 

2 821 547 903,21 683 034 666,35 

 

226,27    

205,28    

250

Miliony Euro



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

Od początku wdrażania programu 

na program operacyjny. W podziale na poszczególne osie priorytetowe sytuacja przedstawia się 

następująco: 

oś1 - 85,12% 

oś2 - 93,79% 

oś3 - 96,26% 

oś4 - 29,93% 

oś5 - 31,25% 

W roku 2012 złożono zako

na poszczególne osie zostało zobrazowane poniżej:

oś1 - 13,15% 

oś2 - 28,06% 

oś3 - 10,28% 

oś4 - 27,53% 

oś5 - 15,59% 

 
Tabela 4 Zrealizowane płatności w ramach 

Oś priorytetowa Liczba 
operacji

1 
Środki na rzecz 

dostosowania floty 
rybackiej 

5624

2 

Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo 

i obrót produktami 
rybołówstwa i akwakultury 

1219

3 
Środki służące wspólnemu 

interesowi 
89 

4 
Zrównoważony rozwój 
obszarów zależnych od 

rybactwa 
982

5 Pomoc techniczna 91 

Razem 8005

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

24,38    

34,13    

5,50    
12,31    
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Od początku wdrażania programu zakontraktowano kwotę stanowiącą 69,61

na program operacyjny. W podziale na poszczególne osie priorytetowe sytuacja przedstawia się 

W roku 2012 złożono zakontraktowano kwotę stanowiącą 20,83 % alokacji, co w podziale 

na poszczególne osie zostało zobrazowane poniżej: 

Zrealizowane płatności w ramach PO Ryby 2007-2013 
za 2012 r. od początku realizacji

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

5624 100 700 812,79 24 377 451,11 18318 553 486 168,74

1219 369 340 602,25 89 409 233,40 2111 783 104 125,41

 140 995 861,62 34 131 995,84 313 635 439 833,10

982 172 759 541,21 41 821 283,79 1070 194 818 370,91

 22 703 404,44 5 495 994,68 113 50 839 491,36

8005 806 500 222,31 195 235 958,82 21925 2 217 687 989,52

24,38    

89,41    

34,13    

41,82    

133,99    

153,83    

47,16    

50 100 150

Wnioski o dofinansowanie - - PO RYBY 2007-2013

rok 2012 od początku realizacji

 
9

61 % alokacji przyznanej 

na program operacyjny. W podziale na poszczególne osie priorytetowe sytuacja przedstawia się 

% alokacji, co w podziale  

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

553 486 168,74 133 986 823,39 

783 104 125,41 189 572 278,54 

635 439 833,10 153 826 002,35 

194 818 370,91 47 161 241,11 

50 839 491,36 12 307 122,26 

2 217 687 989,52 536 853 467,65 

 

189,57    

153,83    

200

Miliony Euro
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Od początku wdrażania programu zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 54,72 % alokacji 

przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne osie priorytetowe sytuacja przedstawia się 

następująco: 

oś1 - 79,36% 

oś2 - 78,58% 

oś3 - 72,14% 

oś4 - 15,29% 

oś5 - 24,88% 

W roku 2012 złożono zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 19,90% alokacji, co w podziale  

na poszczególne osie zostało zobrazowane poniżej: 

oś1 - 14,44% 

oś2 - 37,06% 

oś3 - 16,01% 

oś4 - 13,56% 

oś5 - 11,11% 

 
4.2. Szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych i środków 

 

Analiza Planu Dostosowania Nakładu Połowowego 

 

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1198/2006 w styczniu 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zatwierdził Plan Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP). W związku z tym, że zgodnie z art. 23 ust. 2 

rozporządzenia 1198/2006 trwałe zaprzestanie działalności połowowej statków rybackich jest planowane  

w formie krajowych planów wycofania się z flot, których czas trwania nie przekracza dwóch lat od ich 

wejścia w życie oraz że w latach 2009-2010 wskaźniki trwałego wycofania z eksploatacji statków rybackich 

nie zostały w pełni osiągnięte, PDNP został wydłużony w styczniu 2011 r. o kolejny rok realizacji w zakresie 

trwałego wycofania statków rybackich z rybołówstwa. 31 stycznia 2012 r. zakończono realizację PDNP,  

w szczególności zamknięto nabory wniosków o dofinansowanie w zakresie Środka 1.1. Pomoc publiczna  

z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej (zakończono nabór w dniu 31 grudnia 2011 r.) i Środka 

1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej (zakończono nabór w dniu  

31 stycznia 2012 r.). Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie trwałego wycofania 

statków rybackich z eksploatacji, część beneficjentów, która wcześniej aplikowała o tę pomoc, wycofała 

swoje jednostki w 2012 r. (tabela nr 5).  

 

Trwałe wycofanie statków rybackich z eksploatacji było realizowane poprzez ich złomowanie albo 

przeniesienie do działalności innej niż rybołówstwo z jednoczesnym wycofaniem na stałe licencji 

połowowych wydanych na te statki. W 2012 r. 9 statków zostało złomowanych bądź zmieniło charakter  

z rybackiego na inny w ramach Programu PO Ryby 2007-2013, z jednoczesnym trwałym zmniejszeniem 

zdolności połowowej polskiej floty o 255,5 GT i 1044,8 kW. 
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Tabela 5 Trwałe wycofanie statków rybackich w 2012 r. 
Długości całkowita 
statku rybackiego  

Liczba statków GT kW 

8-9,9 m  4 20,46 150,8 
10-11,99 m  - - - 
12-14,99 m  2 37,04 143 
15-18,49 m  1 59 121 
18,5-20,49 m  - - - 
20,5-25,49 m  2 139 630 
25,5 m i więcej  - - - 
Razem  9 255,50 1 044,8 

 
Tabela 6 Statki trwale wycofane z pomocą publiczną w latach 2009-2012 

Długości całkowita statku 
rybackiego Liczba statków GT kW 

8-9,9 m 15 71,96 537,48 

10-11,99 m 4 44,13 257,3 

12-14,99 m 5 103,7 484,6 

15-18,49 m 22 843 2722,9 

20,5-25,49 m 15 1352 3906,7 

25,5 m i więcej 17 2802 7660,4 

Razem  78 5 216,79 15 569,38 

 
Biorąc pod uwagę stan dostępnych żywych zasobów morza oraz przysługujące Polsce możliwości 

połowowe stwierdzić należy, że istniejący stan floty nie wymaga znaczących zmian w zakresie jej dalszej 

redukcji. Polska od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej do końca 2012 r. trwale wycofała z rybołówstwa 

ponad 40% zdolności połowowej. Mając na uwadze dynamiczne zmiany zachodzące w składzie ichtiofauny 

Morza Bałtyckiego oraz na obszarach dalekomorskich trudno jest stwierdzić czy została osiągnięta 

równowaga pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi zasobami. Niemniej jednak, tak duże 

zmniejszenie potencjału połowowego jakie zostało osiągnięte przez Polskę i fakt, że przeważająca część 

floty rybackiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego poławiającego na niewielką skalę, podjęto decyzję 

o nieprzedłużaniu realizacji PDNP.  

 

Zmniejszenie liczby specjalnych zezwoleń na połów dorsza było realizowane w latach 2009-2011 

poprzez czasowe wyłączenie z połowów dorsza 2/3 floty bałtyckiej i zrekompensowanie tego wyłączenia 

pomocą finansową udzielaną w ramach Środka 1.2. Pozostała część floty otrzymała specjalne zezwolenia 

połowowe na dorsza. 31 stycznia 2012 r., jak wspomniano wcześniej, zakończono nabór wniosków  

o dofinansowanie. Przedmiotowa pomoc finansowa oraz system rotacyjnego poławiania niewątpliwie 

przyczyniły się do poprawy stanu zasobów dorsza bałtyckiego poprzez znaczne obniżenie presji połowowej 

w latach 2009-2011 oraz przez wprowadzenie 100% kontroli wyładunków dorsza. Okres wdrażania PDNP 

spowodował po raz pierwszy odwrócenie trendów połowowych w polskim rybołówstwie bałtyckim,  

co było zgodne z założeniami PDNP. Poniższe wykresy pokazują, że pomimo rosnących limitów dorsza 

połowy są na zbliżonym poziomie i nie występują przełowienia. W przypadku śledzia pomimo malejących 

limitów połowy rosną, natomiast w przypadku szprota po spadku połowów w roku 2010 i następnych 

latach mamy wzrost połowów. Oznacza to, że flota połowowa uległa modernizacji i stopniowo zaczyna 

ukierunkowywać się również na ryby pelagiczne.  
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Wykres 1. Połowy dorsza w korelacji z limitem połowowym

 
Wykres 2. Połowy śledzia w korelacji z limitem połowowym (25

Wykres 3. Połowy szprota w korelacji z limitem połowowym (22

Modernizacja i stałe przeniesienie jednostek do sektora pelagicznego,

stałe przeniesienie 51 największych jednostek do połowów pelagicznych bez przydzielania tym jednostkom 

w przyszłości limitów dorsza. Przeniesienie miało zostać osiągnięte poprzez ich modernizację polegającą 

głównie na poprawie jakości produktów rybołówstwa. Był to element niezbędny, aby produktami 

rybołówstwa pelagicznego zainteresował się sektor przetwórczy i aby 

poziom cenowy. Początkowo, wdrażając PDNP w 2009 r. okazało się, że nie ma zainteresowania wśród 

właścicieli dużych jednostek wspomnianymi działaniami modernizacyjnymi, na

liczne przystąpienie do programu trwałego wycofania rybołówstwa.

jednostek rybackich zostało zezłomowanych bądź zmieniło 
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Wykres 1. Połowy dorsza w korelacji z limitem połowowym 

Wykres 2. Połowy śledzia w korelacji z limitem połowowym (25-27) 

szprota w korelacji z limitem połowowym (22-32) 

Modernizacja i stałe przeniesienie jednostek do sektora pelagicznego, zgodnie z

stałe przeniesienie 51 największych jednostek do połowów pelagicznych bez przydzielania tym jednostkom 

łości limitów dorsza. Przeniesienie miało zostać osiągnięte poprzez ich modernizację polegającą 

głównie na poprawie jakości produktów rybołówstwa. Był to element niezbędny, aby produktami 

rybołówstwa pelagicznego zainteresował się sektor przetwórczy i aby te produkty osiągnęły odpowiedni 

poziom cenowy. Początkowo, wdrażając PDNP w 2009 r. okazało się, że nie ma zainteresowania wśród 

właścicieli dużych jednostek wspomnianymi działaniami modernizacyjnymi, natomiast zaobserwowano ich 

ogramu trwałego wycofania rybołówstwa. Wynikiem tego kilkanaście dużych 

jednostek rybackich zostało zezłomowanych bądź zmieniło charakter z rybackiego na inny

2010 2011 2012

połowy

limit

2010 2011 2012

połowy

limity

2010 2011 2012

połowy

limity

 

 

 

 

zgodnie z PDNP zakładała 

stałe przeniesienie 51 największych jednostek do połowów pelagicznych bez przydzielania tym jednostkom 

łości limitów dorsza. Przeniesienie miało zostać osiągnięte poprzez ich modernizację polegającą 

głównie na poprawie jakości produktów rybołówstwa. Był to element niezbędny, aby produktami 

te produkty osiągnęły odpowiedni 

poziom cenowy. Początkowo, wdrażając PDNP w 2009 r. okazało się, że nie ma zainteresowania wśród 

tomiast zaobserwowano ich 

Wynikiem tego kilkanaście dużych 

charakter z rybackiego na inny (tab. nr 6).  

połowy

limit

połowy

limity

połowy

limity
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Po 2009 r., w którym liczni właściciele dużych statków rybackich trwale wycofali się z rybołówstwa, 

nastąpiło jednakże powolne ale systematyczne ukierunkowywanie się pozostających w rybołówstwie 

armatorów na ryby pelagiczne, w szczególności śledzia, przy jednoczesnym braku wzrostu połowów 

dorsza, pomimo wzrastających limitów połowowych (wykresy 1-3). Na ten stan rzeczy przede wszystkim 

miały wpływ inwestycje zrealizowane w portach rybackich polegające na zakupie i montażu pomp  

do wyładunku ryb z ładowni na schłodzoną wodę morską (tzw. RSW), które to wyraźnie zwiększają jakość 

produktów rybołówstwa, w szczególności ryb pelagicznych. Inwestycje takie zrealizowano w czterech 

portach rybackich (Hel, Władysławowo, Ustka, Kołobrzeg). W odniesieniu do modernizacji statków 

rybackich w zakresie ich dostosowania do połowów pelagicznych należy podkreślić, że proces ten jeszcze 

trwa. Nie bez znaczenia na wydłużenie okresu modernizacji polskiej floty rybackiej było zamknięcie naboru 

wniosków o dofinansowanie w zakresie Środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność, 

spowodowane problemami z wdrażaniem zgłoszonymi podczas kontroli Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego. W okresie wdrażania PDNP do końca 2012 r. około 20 statków rybackich dostosowało się 

do połowu wysokiej jakości ryb pelagicznych, między innymi poprzez montaż systemów ładowni  

na schłodzoną wodę morską i inne inwestycje związane z poprawą jakości produktów rybołówstwa. PDNP 

zakładał zmniejszenie limitów połowowych dorsza dla statków poławiających ryby pelagiczne. Niemniej 

jednak w obecnej sytuacji niewyławiania limitów dorszowych przyznawanych Polsce, takie działanie nie 

znajduje uzasadnienia.  

Kwestia wprowadzenia w Polsce systemu Indywidualnych Kwot Zbywalnych (tzw. ITQ) była szeroko 

konsultowana ze środowiskiem rybackim. Polski Bałtycki Okrągły Stół poświęcił 3 spotkania tematyce 

ewentualnego wdrożenia systemu indywidualnych, zbywalnych kwot połowowych (ITQ) w rybołówstwie 

polskim. Spotkania odbyły się 6 sierpnia, 7 września i 10 grudnia 2009 roku w Morskim Instytucie Rybackim 

w Gdyni. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele środowiska rybackiego, naukowcy, administracja 

rządowa oraz organizacje pozarządowe, jak również zaproszeni eksperci (Kim Hansen – Duńskie Zrzeszenie 

Rybaków oraz Jon Kristjansson – niezależny naukowiec z Islandii). Rozważając hipotetyczne założenia 

systemu ITQ w Polsce uczestnicy dyskusji przyjęli, że niezbędna jest dalsza dyskusja na temat ITQ i jego 

ewentualnej implementacji w Polsce, bowiem wyłącznie administracja rybacka w porozumieniu  

ze środowiskiem rybackim winna decydować o kierunkach zmian w zarządzaniu polskim rybołówstwem po 

roku 2012, a system ITQ jest jedynie jedną z możliwych opcji.1 

Niezależnie od negatywnego nastawienia części środowiska rybackiego do koncepcji ITQ, 

administracja rybacka dokonała analizy możliwości wprowadzenia tego rodzaju systemu w Polsce. W jej 

wyniku ustalono, że w świetle obowiązujących norm system taki nie jest możliwy do zastosowania, zaś 

ewentualne wprowadzenie w Polsce systemu ITQ wymagałoby dokonania szeregu zmian w przepisach 

prawa krajowego. W związku z tym, w celu wprowadzenia możliwości zastosowania systemu ITQ w Polsce, 

temat ten włączono do toczących się obecnie prac nad opracowaniem nowej ustawy o rybołówstwie 

morskim.  

                                                           
1
 Na podstawie opracowania „Sprawozdania za lata 2009-2010 Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa”. 
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W ww. projekcie zakłada się możliwość fakultatywnego wprowadzenia systemu ITQ/TFC. 

Rozwiązanie to polegać będzie na wprowadzeniu dla armatorów statków rybackich o polskiej 

przynależności przenoszalnych, wieloletnich uprawnień połowowych w odniesieniu do niektórych 

gatunków ryb (tzw. TFC), które przyznawane będą w drodze decyzji administracyjnej w sprawie przyznania 

udziału w ogólnej kwocie połowowej określonego gatunku organizmów morskich. Procentowy udział 

armatorów statków rybackich w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku organizmu morskiego będzie 

obliczany na podstawie połowów określonego gatunku ryby prowadzonych przez danego armatora we 

wcześniejszych latach. Udziały procentowe w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku organizmu 

morskiego będą mogli zatem otrzymywać jedynie ci armatorzy, którzy we wcześniejszych latach prowadzili 

połowy tego gatunku ryby, na który chcą otrzymać udział w połowach. Zakłada się, że armatorzy statków 

rybackich będą mogli przyznany im udział procentowy w ogólnej kwocie połowowej danego gatunku 

organizmu morskiego zbywać w całości lub w części w drodze umowy, którą zatwierdzać będzie minister 

właściwy do spraw rybołówstwa. W ustawie określi się przyczyny, ze względu na które minister właściwy 

do spraw rybołówstwa będzie mógł odmówić takiego zatwierdzenia (określone zostaną przypadki 

wykluczające zatwierdzenie umowy zbycia ww. udziałów). Przykładowo, jedną z przyczyn będzie 

niedopuszczenie do stworzenia pozycji dominującej jednego armatora w połowach danego gatunku ryby. 

W związku z tym określony zostanie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

maksymalny udział w połowach danego gatunku ryby, jaki będzie mógł posiadać jeden armator, przy czym 

określenie tego maksymalnego udziału będzie podyktowane również liczbą uprawnionych do połowów 

danego gatunku ryby armatorów. Odmowa zatwierdzenia umowy będzie skutkować brakiem posiadania 

przez armatora udziału w połowach gatunku ryby, na który chciałby otrzymać taki udział od innego 

armatora. Jest to rozwiązanie obecnie funkcjonujące przy przekazywaniu kwot połowowych, które 

zostanie zastosowane także przy zbywaniu udziałów. Celem takiego rozwiązania jest niedopuszczenie do 

zwiększenia nakładu połowowego, tzn. udziały w drodze umowy będą mogli otrzymać tylko ci armatorzy, 

którym taki udział zostanie przyznany w decyzji w sprawie przyznania udziału w ogólnej kwocie połowowej 

określonego gatunku organizmów morskich. 

 
4.2.1. Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej 

 

W ramach osi priorytetowej 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej z chwilą wejścia  

w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku z dnia  

26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty 

rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2009 r. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) rozpoczęto 

realizację następujących środków: 

• Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej; 

• Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej; 

• Środek 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność; 
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• Środek 1.4.Rybactwo przybrzeżne; 

• Środek 1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką. 

 W roku 2012 nabory w ramach poszczególnych środków odbywały się w następujących terminach:  

• Środek 1.2: od 2012-01-01 do 2012-01-31; 

• Środek 1.3: od 2012-12-06 do 2013-03-29; 

• Środek 1.4: od 2012-04-06 do 2012-12-31; 

• Środek 1.5: pierwszy nabór od 2012-01-01 do 2012-02-29, drugi nabór od 2012-03-01 do 2012-10-01, trzeci 

nabór od 2012-10-02 do 2013-03-29; 

 
Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 

118,68% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja 

przedstawia się następująco: 

Środek 1.1 - 121,00% 

Środek 1.2 - 105,10% 

Środek 1.3 - 66,08% 

Środek 1.4 - 91,24% 

Środek 1.5 - 250,08% 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 12,94% alokacji, co w podziale 

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

Środek 1.1 - 0,00% 

Środek 1.2 - 0,36% 

Środek 1.3 - 24,21% 

Środek 1.4 - 53,03% 

Środek 1.5 - 13,16% 

Tabela 7. Wnioski złożone w ramach osi priorytetowej 1 

Środek 

za 2012 r. od początku realizacji programu 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

1.1 

Pomoc publiczna z 
tytułu trwałego 

zaprzestania 
działalności 
połowowej 

0 - - 93 144 494 133,43 34 978 850,48 

1.2 

Pomoc publiczna z 
tytułu 

tymczasowego 
zaprzestania 
działalności 
połowowej 

5 1 046 511,67 253 337,45 3128 308 188 983,39 74 605 771,96 

1.3 
Inwestycje na 

statkach rybackich 
i selektywność 

23 22 694 819,16 5 493 916,38 592 61 941 264,18 14 994 617,20 

1.4 
Rybactwo 

przybrzeżne 
100 54 983 420,00 13 310 276,21 153 94 606 704,57 22 902 201,60 

1.5** 

Rekompensaty 
społeczno-

gospodarcze w 
celu zarządzania 

krajową flotą 
rybacką 

127 11 504 298,68 2 784 937,59 2811 218 537 209,54 52 903 050,07 

Razem 255 90 229 049,51 21 842 467,62 6777 827 768 295,10 200 384 491,30 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
** razem z SPO „Rybołówstwo…” 
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Od początku wdrażania programu 

podpisano umowy i wydano decyzje w kwocie 

stanowiącej 85,12% alokacji przyznanej na program

operacyjny. W podziale na poszczególne środki 

sytuacja przedstawia się następująco:

Środek 1.1 - 100,99% 

Środek 1.2 - 100,48% 

Środek 1.3 - 52,34% 

Środek 1.4 - 67,84% 

Środek 1.5 - 67,59% 

 
Tabela 8. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach osi priorytetowej 1

Środek Liczba 
umów 

/decyzji 
dofinansowania 

1.1 

Pomoc publiczna 
z tytułu 

trwałego 
zaprzestania 
działalności 
połowowej 

5 4 259 384,14

1.
2 

Pomoc publiczna 
z tytułu 

tymczasowego 
zaprzestania 
działalności 
połowowej 

21 2 980 608,27

1.
3 

Inwestycje na 
statkach 

rybackich i 
selektywność 

82 15 914 075,60

1.
4 

Rybactwo 
przybrzeżne 

712 53 528 600,00

1.
5 

Rekompensaty 
społeczno-

gospodarcze w 
celu zarządzania 

krajową flotą 
rybacką 

136 15 

Razem 956 91 727 387,46
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

-

0,25 

5,49 

13,31 

2,78 

14,99 

0

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Wnioski o dofinansowanie 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Od początku wdrażania programu 

podpisano umowy i wydano decyzje w kwocie 

stanowiącej 85,12% alokacji przyznanej na program 

operacyjny. W podziale na poszczególne środki 

sytuacja przedstawia się następująco: 

 

 

W roku 2012 złożono podpisano umowy 

i wydano decyzje w kwocie stanowiącej 

alokacji, co w podziale na poszczególne środki 

zostało zobrazowane poniże

 

Środek 1.1 - 3,57%

Środek 1.2 - 1,02%

Środek 1.3 - 16,98%

Środek 1.4 - 51,63%

Środek 1.5 - 17,22%

. Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach osi priorytetowej 1 
za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów/decyzji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

4 259 384,14 1 031 103,18 78 120 598 271,54

2 980 608,27 721 539,68 2918 294 643 988,49

15 914 075,60 3 852 447,55 448 49 059 517,04

53 528 600,00 12 958 096,30 1023 70 336 900,00

15 044 719,45 3 641 995,56 672 59 060 776,25

91 727 387,46 22 205 182,28 5139 593 699 453,32

13,31 

34,98 

14,99 

22,90 

52,90 

20 40 60

Miliony Euro

Wnioski o dofinansowanie - Oś 1

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 - Oś 1 Wnioski o dofinansowanie - od początku wdrażania 

 

 

W roku 2012 złożono podpisano umowy  

i wydano decyzje w kwocie stanowiącej 13,15% 

alokacji, co w podziale na poszczególne środki 

zostało zobrazowane poniżej: 

3,57% 

1,02% 

16,98% 

51,63% 

17,22% 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

120 598 271,54 29 194 188,08 

294 643 988,49 71 326 826,72 

49 059 517,04 11 876 229,64 

70 336 900,00 17 027 015,90 

59 060 776,25 14 297 314,45 

593 699 453,32 143 721 574,79 

74,61 

80

Miliony Euro

od początku wdrażania - Oś 1
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 Ujęcie procentowe liczby podpisanych umów/wydanych decyzji w 2012 r

ARiMR realizowała płatności na bieżąco, dotrzymując zobowiązań wynikających z zapisów umów 

o dofinansowanie bądź wydanych decyzji.

w kwocie stanowiącej 79,36% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco:

Środek 1.1 - 100,99%*

Środek 1.2 - 101,03%* 

Środek 1.3 - 47,49% 

Środek 1.4 - 65,07% 

Środek 1.5 - 28,20%  

* przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych pomiędzy datami podpisania umowy i obliczania kwoty alokacji
 

W roku 2012 złożono zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej:

Środek 1.1 - 5,23% 

Środek 1.2 - 2,48% 

Środek 1.3 - 23,51% 

Środek 1.4 - 56,06% 

Środek 1.5 - 8,04%  
 
  

1,03 

0,72 

3,85 

12,96 

3,64 

11,88 

14,30 

0

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 

1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania 

działalności połowowej

1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej

1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

1.4 Rybactwo przybrzeżne

1.5 Rekompensaty społeczno

zarządzania krajowa flotą rybacką

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Ujęcie procentowe liczby podpisanych umów/wydanych decyzji w 2012 r. w podziale na poszczególne środki

ARiMR realizowała płatności na bieżąco, dotrzymując zobowiązań wynikających z zapisów umów 

dofinansowanie bądź wydanych decyzji. Od początku wdrażania programu zrealizowano płatności 

alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco: 

 

 

żnic kursowych pomiędzy datami podpisania umowy i obliczania kwoty alokacji

W roku 2012 złożono zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 14,44% alokacji, co w podziale 

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

 

12,96 

29,19 

11,88 

17,03 

14,30 

20 40 60

Miliony Euro

Umowy/Decyzje- Oś 1

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 - Oś 1

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od początku wdrażania - Oś 1

0,52% 2,20%

8,59%

74,55%

14,14%
1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania 

1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 

zaprzestania działalności połowowej

1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

1.4 Rybactwo przybrzeżne

1.5 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu 

zarządzania krajowa flotą rybacką
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w podziale na poszczególne środki 

 

ARiMR realizowała płatności na bieżąco, dotrzymując zobowiązań wynikających z zapisów umów 

Od początku wdrażania programu zrealizowano płatności  

alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne 

żnic kursowych pomiędzy datami podpisania umowy i obliczania kwoty alokacji 

% alokacji, co w podziale 

71,33 

80

Miliony Euro
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Tabela 9 Liczba oraz wysokość wypłaconych środków w ramach osi priorytetowej 1

Środek Liczba 
operacji 

dofinansowania 

1.1 

Pomoc publiczna z 
tytułu trwałego 

zaprzestania 
działalności 
połowowej 

9 

1.2 

Pomoc publiczna z 
tytułu 

tymczasowego 
zaprzestania 
działalności 
połowowej 

271 

1.3 
Inwestycje na 

statkach rybackich i 
selektywność 

151 

1.4 
Rybactwo 

przybrzeżne 
921 

1.5** 

Rekompensaty 
społeczno-

gospodarcze w celu 
zarządzania 

krajową flotą 
rybacką 

4272 

Razem 5624 
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

** razem z SPO „Rybołówstwo…” 

Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej

 

W 2012 roku nie był przeprowadzany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 1.1. 

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 121 % alokacji.

 

Tabela 10 Wnioski złożone w ramach środka 1.1 w podziale

OR ARiMR 

Pomorski 

Warmińsko-Mazurski 

Zachodniopomorski 

KRAJ 
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

1,51    

1,76    

5,33    

14,07    

1,70    

10,78    

5,97    

0

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Płatności- rok 2012 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Liczba oraz wysokość wypłaconych środków w ramach osi priorytetowej 1 
za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

6 242 432,37 1 511 155,53 78 120 597 284,85

7 273 898,29 1 760 850,73 6195 296 256 673,80

22 035 899,03 5 334 406,31 440 44 514 362,04

58 124 570,00 14 070 679,51 1066 67 471 620,00

7 024 013,10 1 700 359,03 10539 24 646 228,05

100 700 812,79 24 377 451,11 18318 553 486 168,74

Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej

W 2012 roku nie był przeprowadzany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 1.1. 

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 121 % alokacji.

Wnioski złożone w ramach środka 1.1 w podziale na województwa 

od początku realizacji 

Liczba złożonych 
wniosków 

Kwota dofinansowania w PLN 
Kwota dofinansowania w 

58 89 600 388,52 

5 869 292,86 

30 54 024 452,05 

93 144 494 133,43 

14,07    

29,19    

10,78    

16,33    

20 40 60

Miliony Euro

Kwota zrealizowanych płatności- Oś 1

rok 2012 - Oś 1 Płatności - od początku wdrażania - Oś 1

 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania  

w EURO 

120 597 284,85 29 193 949,22 

296 256 673,80 71 717 222,35 

44 514 362,04 10 775 947,62 

67 471 620,00 16 333 394,66 

24 646 228,05 5 966 309,53 

553 486 168,74 133 986 823,39 

 

Środek 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej. 

W 2012 roku nie był przeprowadzany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 1.1.  

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 121 % alokacji. 

 

Kwota dofinansowania w 
EURO 

21 690 282,63 

210 436,67 

13 078 131,17 

34 978 850,48 

71,72    

80

Miliony Euro

Oś 1
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Pomorski Oddział Regionalny w

1 033 103,18 euro, z czego jedna decyzja dotyczyła 

na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem

działania 1.1.1 Złomowanie statku rybackiego.

(5 mężczyzn). W roku 2012 osiągnięto wykorzystanie alokacji na poziomie 

100,99%. 

Tabela 11 Wydane decyzje w ramach środka 1.1 w podziale na województwa

OR ARiMR 
Liczba decyzji dofinansowania 

Pomorski 5 

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 5 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
Tabela 12 Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka

 

 

Warmińsko-
Mazurski 

1%

Zachodniopomorski 
37%

 w zł 

Minimalna wartość 
decyzji 

74 752,23 18 095,87

Maksymalna wartość 
decyzji 

4 460 672,18 1 079 830,59

Średnia wartość 
decyzji 

1 649 272,05 399 252,48

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Pomorski Oddział Regionalny w 2012 r. wydał 5 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, na kwotę 

103,18 euro, z czego jedna decyzja dotyczyła działania 1.1.3. Przekwalifikowanie statku rybackiego 

na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem (53 759,85 euro). Pozostałe 4 decyzje dotyczyły 

działania 1.1.1 Złomowanie statku rybackiego. Beneficjentami środka 1.1 w 2012 r. były osoby fizyc

(5 mężczyzn). W roku 2012 osiągnięto wykorzystanie alokacji na poziomie 3,57% a od początku programu

Wydane decyzje w ramach środka 1.1 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 
Liczba decyzji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

4 259 384,14 1 031 103,18 49 73 108 943,76

- - 4 808 246,77

- - 25 46 681 081,01

4 259 384,14 1 031 103,18 78 120 598 271,54

Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka 

 

Wnioski o dofinansowanie - całość - środek 1.1

Warmińsk
o-Mazurski 

1%

Zachodnio
pomorski 

39%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
wdrażania - środek 1.1

w euro 

18 095,87 

1 079 830,59 

399 252,48 
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2012 r. wydał 5 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, na kwotę  

działania 1.1.3. Przekwalifikowanie statku rybackiego  

759,85 euro). Pozostałe 4 decyzje dotyczyły 

Beneficjentami środka 1.1 w 2012 r. były osoby fizyczne  

% a od początku programu 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

73 108 943,76 17 698 066,71 

808 246,77 195 658,76 

46 681 081,01 11 300 462,61 

120 598 271,54 29 194 188,08 

 

Pomorski 
62%

Pomorski 
60%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od poczaku 
środek 1.1
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Agencja do końca 2012 roku wypłaciła 74 beneficjentom wszystkie rekompensaty dla 

zakontraktowanych operacji.  

W 2012 roku zostały wypłacone środki dla 9 decyzji na łączną 

wdrażania programu wypłacono beneficjentom kwotę 

 

Tabela 13 Zrealizowane płatności w ramach środka 1.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

Pomorski 8 

Warmińsko-Mazurski 1 

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 9 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

W ramach środka 1.1 najwięcej jednostek zostało przeznaczonych do złomowania o pojemności GT 

pomiędzy 25 a 99. 

 
Tabela 14 Wysokość stawek wypłaconej pomocy w odniesieniu do pojemności GT złomowanej jednostki.

 

Przedział GT złomowanych 

jednostek

mniej niż 10 GT 

od 10 GT do mniej niż 25 GT

od 25 GT do mniej niż 100 GT

Od 100 GT do mniej niż 300 

GT 

RAZEM 

 

Płatności- rok 2012 - środek 1.1

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

2012 roku wypłaciła 74 beneficjentom wszystkie rekompensaty dla 

W 2012 roku zostały wypłacone środki dla 9 decyzji na łączną kwotę stanowiącą 5,23 % alokacji. Od początku 

wdrażania programu wypłacono beneficjentom kwotę stanowiącą równowartość 100,99% alokacji.

Zrealizowane płatności w ramach środka 1.1 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

6 119 898,24 1 481 492,71 49 73 107 957,07

122 534,13 29 662,82 4 808 246,77

- - 25 46 681 081,01

6 242 432,37 1 511 155,53 78 120 597 284,85

W ramach środka 1.1 najwięcej jednostek zostało przeznaczonych do złomowania o pojemności GT 

Wysokość stawek wypłaconej pomocy w odniesieniu do pojemności GT złomowanej jednostki. 

Przedział GT złomowanych 

jednostek 

Liczba 

złomowanych 

jednostek 

Kwota wypłaconej 

pomocy w PLN 

15 3 361 914,68

od 10 GT do mniej niż 25 GT 8 4 552 198,99

od 25 GT do mniej niż 100 GT 36 53 553 344,69

Od 100 GT do mniej niż 300 
19 59 129 826,49

78 120 597 284,85

Pomorski 
98%

Warmińsk
o-

Mazurski 
2%

Warmińsk
o-Mazurski 

1%

Zachodnio
pomorski 

39%

Płatności - od poczaku wdrażania 

 

2012 roku wypłaciła 74 beneficjentom wszystkie rekompensaty dla 

kwotę stanowiącą 5,23 % alokacji. Od początku 

stanowiącą równowartość 100,99% alokacji.  

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

73 107 957,07 17 697 827,85 

808 246,77 195 658,76 

46 681 081,01 11 300 462,61 

120 597 284,85 29 193 949,22 

 

W ramach środka 1.1 najwięcej jednostek zostało przeznaczonych do złomowania o pojemności GT 

 

3 361 914,68 

198,99 

53 553 344,69 

59 129 826,49 

120 597 284,85 

Pomorski 
60%

od poczaku wdrażania - środek 1.1



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

 

Finansowe wykonanie budżetu dla środka 1.1 w ujęciu procentowym

 
Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 

 

W ramach naboru otwartego w styczniu 2012 roku do Oddziałów Regionalnych wpłynęło 

5 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 

sprawozdawczym Oddziały Regionalne 

złożonych również w ramach naboru z 2011 r.

złożonych wniosków opiewa na 105,10% alokacji

 

Tabela 15 Wnioski złożone w ramach środka 1.2 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Pomorski 4 

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 1 

KRAJ 5 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

W 2012 roku Agencja wydała 21

alokacji, co pozwoliło na osiągnięcie wykorzystania alokacji od początku wdrażania na poziomie 100,48 %

  

4,30% 16,90%

Zachodniopo

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Finansowe wykonanie budżetu dla środka 1.1 w ujęciu procentowym. 

Środek 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej

W ramach naboru otwartego w styczniu 2012 roku do Oddziałów Regionalnych wpłynęło 

wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą równowartość 0,36% alokacji

sprawozdawczym Oddziały Regionalne prowadziły proces weryfikacji wniosków o do

w ramach naboru z 2011 r. Narastająco od początku wdrażania programu, kwota 

złożonych wniosków opiewa na 105,10% alokacji 

środka 1.2 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

891 120,00 215 720,55 1709 176 139 899,92

- - 74 4 204 135,50

155 391,67 37 616,90 1345 127 844 947,97

1 046 511,67 253 337,45 3128 308 188 983,39

W 2012 roku Agencja wydała 21 decyzji o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 

alokacji, co pozwoliło na osiągnięcie wykorzystania alokacji od początku wdrażania na poziomie 100,48 %

 

78,80%

Wielkość wypłaconych rekompensat w 
latach 2008-2011

Wielkość wypłaconych rekompensat w 
roku 2012

Środki wolne

Pomorski 
85%

Zachodniopo
morski 

15%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 - środek 1.2
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zaprzestania działalności połowowej 

W ramach naboru otwartego w styczniu 2012 roku do Oddziałów Regionalnych wpłynęło  

stanowiącą równowartość 0,36% alokacji. W okresie 

prowadziły proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie 

Narastająco od początku wdrażania programu, kwota 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

176 139 899,92 42 639 594,26 

4 204 135,50 1 017 728,70 

127 844 947,97 30 948 449,00 

308 188 983,39 74 605 771,96 

 

decyzji o przyznaniu pomocy na łączną kwotę stanowiącą 1,02% 

alokacji, co pozwoliło na osiągnięcie wykorzystania alokacji od początku wdrażania na poziomie 100,48 %. 

Wielkość wypłaconych rekompensat w 

Wielkość wypłaconych rekompensat w 
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Tabela 16 Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach środka 1.2 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów/ 
decyzji 

dofinansowania w 

Pomorski 10 

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 11 

KRAJ 21 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

 

Struktura beneficjentów w okresie 2008-2012.

 

 

 

Tabela 17 Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota rekompensaty 

Maksymalna kwota rekompensaty 

Średnia kwota rekompensaty 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Od początku realizacji programu zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 

płatności w ramach środka 1.2 zrealizowano na poziomie 2,48% alokacji

  

Zachodnio
pomorski 

8%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
środek 1.2

Mężczyzna

Kobieta

Osoba prawna

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach środka 1.2 w podziale na województwa

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów/ 
decyzji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

2 731 708,33 661 286,48 1642 170 503 129,11

- - 62 3 544 563,50

248 899,94 60 253,20 1214 120 596 295,88

2 980 608,27 721 539,68 2918 294 643 988,49

2012. 

 

Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka 

w zł w euro 

2 709,35 655,88 

365 107,32 88 384,45 

95 785,24 23 187,50 

Od początku realizacji programu zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 

zrealizowano na poziomie 2,48% alokacji. 

 

Pomorski 
92%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 -

Warmińsk
o-

Mazurski 
1%

Zachodnio
pomorski 

41%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
wdrażania - środek 1.2

88%

7%
6%

 

Podpisane umowy o dofinansowanie/wydane decyzje w ramach środka 1.2 w podziale na województwa 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

170 503 129,11 41 275 056,07 

3 544 563,50 858 060,83 

120 596 295,88 29 193 709,82 

294 643 988,49 71 326 826,72 

 

Od początku realizacji programu zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 101,03%. W roku 2012 

Pomorski 
58%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od poczaku 
środek 1.2
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Tabela 18 Zrealizowane płatności w ramach środka 1.2 w podziale na województwa

OR ARiMR 
Liczba operacji 

Pomorski 210 

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 61 

KRAJ 271 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

Finansowe wykonanie budżetu dla środka 1.2 w ujęciu procentowym.

  

Zachodni
opomorsk

i 
34%

Płatności- rok 2012 - środek 1.2

Wielkość środków 
wypłaconych w latach 
2008-2011

Wielkość środków 
wypłaconych w roku 2012

Środki wolne

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Zrealizowane płatności w ramach środka 1.2 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

4 783 241,69 1 157 917,57 3758 170 606 755,77

- - 63 3 544 563,50

2 490 656,60 602 933,16 2374 122 105 354,53

7 273 898,29 1 760 850,73 6195 296 256 673,80

 

 

 

Finansowe wykonanie budżetu dla środka 1.2 w ujęciu procentowym.

 

Pomorski 
66%

środek 1.2

Warmińsko-
Mazurski 

1%

Zachodniop
omorski 

41%

Płatności - od poczatku wdrażania -

90,49%

2,28% 7,23%
Wielkość środków 
wypłaconych w latach 

Wielkość środków 
wypłaconych w roku 2012
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od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

170 606 755,77 41 300 141,80 

3 544 563,50 858 060,83 

122 105 354,53 29 559 019,71 

296 256 673,80 71 717 222,35 

 

 

Pomorski 
58%

- środek 1.2
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Środek 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
 

W grudniu 2012 roku został otwarty drugi nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego 

wpłynęły 23 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 

zarejestrowane w dwóch Oddziałach Regionalnych: Pomorskim

przeprowadzonych naborów do końca 2012 roku zostało złożonych 592 wniosków na kwotę stanowi

66,08% limitu, w tym z samym roku 2012 

 
Tabela 19 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.3 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Pomorski 12 1 412 009,76

Warmińsko-Mazurski 0 

Wielkopolski 0 

Zachodniopomorski 11 21 282 

KRAJ 23 22 694 819,16

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

W okresie sprawozdawczym Oddziały Regionalne prowadziły proces weryfikacji wniosków 

o dofinansowanie złożonych również w ramach pierwszego naboru. 

 

 W 2012 roku zawarto 82 umowy na kwotę dofinansowania 

na osiągnięcie narastająco wykorzystania alokacji na poziomie 52,34 %

do rozpatrzenia 23 wnioski o przyznanie pomocy (

Na najniższą kwotę dofinansowania (314,71 euro) w okresie sprawozdawczym zostały zawarte 3 umowy 

z PPiUR Szkuner Sp. z o.o.. Przedmiotem w/w umów jest zakup i montaż na trzech kutrach transponderów 

AIS typ CSB-200 w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzi

została zawarta umowa z Koga - Maris Sp. z o.o. Umowa dotyczy modernizacji kutra rybackiego od długości 

25,91 w tym: prace ogólno stoczniowe, roboty kadłubowe, wymiana poszycia burtowego, piaskowanie 

kadłuba do klasy SA2.5. 

 

Wnioski o dofinansowanie 
środek 1.3

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Środek 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność 

W grudniu 2012 roku został otwarty drugi nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego 

wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania blisko 5,5 mln 

dwóch Oddziałach Regionalnych: Pomorskim i Zachodniopomorskim. Łącznie w ramach 

przeprowadzonych naborów do końca 2012 roku zostało złożonych 592 wniosków na kwotę stanowi

, w tym z samym roku 2012 – 24,21%. 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.3 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

1 412 009,76 341 816,50 348 35 572 610,40

- - 49 2 489 042,09

- - 1 18 556,60

21 282 809,40 5 152 099,88 194 23 861 055,09

22 694 819,16 5 493 916,38 592 61 941 264,18

W okresie sprawozdawczym Oddziały Regionalne prowadziły proces weryfikacji wniosków 

dofinansowanie złożonych również w ramach pierwszego naboru.  

W 2012 roku zawarto 82 umowy na kwotę dofinansowania stanowiącą 16,98 % co pozwoliło 

rastająco wykorzystania alokacji na poziomie 52,34 %. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostało 

do rozpatrzenia 23 wnioski o przyznanie pomocy (100% złożonych wniosków w ramach tych naborów). 

Na najniższą kwotę dofinansowania (314,71 euro) w okresie sprawozdawczym zostały zawarte 3 umowy 

z PPiUR Szkuner Sp. z o.o.. Przedmiotem w/w umów jest zakup i montaż na trzech kutrach transponderów 

200 w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie. Na najwyższą kwotę dofinansowania 

Maris Sp. z o.o. Umowa dotyczy modernizacji kutra rybackiego od długości 

25,91 w tym: prace ogólno stoczniowe, roboty kadłubowe, wymiana poszycia burtowego, piaskowanie 

Pomorski 
6%

Zachodni
opomors

ki 
94%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 -
środek 1.3

Warmińs
ko-

Mazurski 
4%

Wielkopo
lskie 
0%

Zachodni
opomors

ki 
39%

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku 
wdrażania - środek 1.3

 

 

W grudniu 2012 roku został otwarty drugi nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego 

 euro. Wnioski zostały 

Zachodniopomorskim. Łącznie w ramach 

przeprowadzonych naborów do końca 2012 roku zostało złożonych 592 wniosków na kwotę stanowiącą 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

35 572 610,40 8 611 346,29 

2 489 042,09 602 542,32 

18 556,60 4 492,14 

23 861 055,09 5 776 236,44 

61 941 264,18 14 994 617,20 

W okresie sprawozdawczym Oddziały Regionalne prowadziły proces weryfikacji wniosków 

 

stanowiącą 16,98 % co pozwoliło  

. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostało 

złożonych wniosków w ramach tych naborów).  

Na najniższą kwotę dofinansowania (314,71 euro) w okresie sprawozdawczym zostały zawarte 3 umowy  

z PPiUR Szkuner Sp. z o.o.. Przedmiotem w/w umów jest zakup i montaż na trzech kutrach transponderów 

e. Na najwyższą kwotę dofinansowania 

Maris Sp. z o.o. Umowa dotyczy modernizacji kutra rybackiego od długości 

25,91 w tym: prace ogólno stoczniowe, roboty kadłubowe, wymiana poszycia burtowego, piaskowanie 

Pomorski 
57%

Warmińs

Mazurski 

od poczaku 
środek 1.3
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Tabela 20 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 1.3 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów 

dofinansowania 

Pomorski 77 15 111 914,41

Warmińsko-Mazurski 3 355 781,19

Zachodniopomorski 2 446 380,00

KRAJ 82 15 914 075,60

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 
 
Tabela 21 Zakres rzeczowy dla wszystkich operacji zakontraktowanych w ramach środka 1.3

Zakres rzeczowy

Poprawa bezpieczeństwa na pokładzie

Poprawa warunków pracy

Poprawa higieny 

Poprawa jakości produktów

Poprawa wydajności energetycznej

Poprawa selektywności

Moc silnika (po modernizacji) (kW)

Zmniejszenie mocy silnika w związku z jego 
wymianą (-kW)* 

Liczba statków rybackich

Liczba wymienionych narzędzi połowowych

Liczba statków rybackich

Inne inwestycje na pokładzie 
rybackich i selektywność

*otrzymana wartość a nie liczba statków 

 

  

Warmińsk
o-Mazurski 

2%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
środek 1.3

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 1.3 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

15 111 914,41 3 658 261,98 270 27 900 124,25

355 781,19 86 126,80 7 503 381,19

446 380,00 108 058,78 171 20 656 011,60

15 914 075,60 3 852 447,55 448 49 059 517,04

Zakres rzeczowy dla wszystkich operacji zakontraktowanych w ramach środka 1.3 

Zakres rzeczowy Liczba statków rybackich  

Poprawa bezpieczeństwa na pokładzie 359 

Poprawa warunków pracy 276 

102 

Poprawa jakości produktów 104 

Poprawa wydajności energetycznej 42 

Poprawa selektywności 44 

Wymiana silnika 

modernizacji) (kW) 1 212,69 

Zmniejszenie mocy silnika w związku z jego 
-5,7 

Liczba statków rybackich 24 

Wymiana narzędzi połowowych 

Liczba wymienionych narzędzi połowowych 5 370 

Liczba statków rybackich 42 

Inne inwestycje na pokładzie statków 
rybackich i selektywność 

13 

 

Pomorski 
95%

Zachodnio
pomorski 

3%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 -

Warmińsk
o-

Mazurski 
1%

Zachodnio
pomorski 

42%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
poczaku wdrażania - środek 1.3
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od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

27 900 124,25 6 754 006,21 

503 381,19 121 857,51 

20 656 011,60 5 000 365,93 

49 059 517,04 11 876 229,64 

 

Pomorski 
57%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od 
środek 1.3
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Tabela 22 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna wartość umowy 

Maksymalna wartość umowy 

Średnia wartość umowy 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
Agencja w okresie sprawozdawczym 

stanowiącą 23,51% wykorzystania alokacji, co poz

ramach środka 1.3 do poziomu – 47,49%. 

Tabela 23 Zrealizowane płatności w ramach środka 1.3 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

dofinansowania w 

Pomorski 107 16 097 553,24

Warmińsko-Mazurski 4 449 381,19

Zachodniopomorski 40 5 488 964,60

KRAJ 151 22 035 899,03

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

 

 

 
 

  

Warmińsk
o-

Mazurski 
2%

Zachodnio
pomorski 

25%

Płatności- rok 2012 -

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

2 094,86 507,12 

1 194 370,17 289 130,74 

90 236,53 21 844,28 

Agencja w okresie sprawozdawczym zrealizowała dla 105 beneficjentów

stanowiącą 23,51% wykorzystania alokacji, co pozwoliło na podwyższenie całościowego jej wykorzystania w 

47,49%.  

Zrealizowane płatności w ramach środka 1.3 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

16 097 553,24 3 896 863,45 276 25 990 630,85

449 381,19 108 785,30 7 503 381,19

5 488 964,60 1 328 757,56 157 18 020 350,00

22 035 899,03 5 334 406,31 440 44 514 362,04

 

Pomorski 
73%

środek 1.3

Warmińsk
o-

Mazurski 
1%

Zachodni
opomorsk

i 
41%

Płatności - od poczaku wdrażania 
1.3

 

dla 105 beneficjentów płatności na kwotę 

oliło na podwyższenie całościowego jej wykorzystania w 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

25 990 630,85 6 291 759,87 

381,19 121 857,51 

18 020 350,00 4 362 330,24 

44 514 362,04 10 775 947,62 

 

Pomorski 
58%

od poczaku wdrażania - środek 
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Operacja realizowana w ramach środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” 

 

Tytuł operacji 

Poprawa jakości poławianych ryb, bezpieczeństwa 

żeglugi oraz bezpieczeństwa pracy rybaków na kutrze 

rybackim KOŁ-61 

Beneficjent 

Elżbieta Irena Bielaszewska 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Gmina: Kołobrzeg 

Całkowita wartość operacji: 361 255,46 euro 

Wysokość dofinansowania: 141 777,92 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 106 333,44 euro 

Opis operacji 

 Operacja polegała na kompleksowej modernizacji 

jednostki rybackiej, dzięki czemu poprawiono jakość 

poławianej ryby poprzez wdrożenie systemu 

podawania ryb bezpośrednio z włoka oraz 

składowania żywej ryby w zbiornikach ze schłodzoną 

wodą morską (RSW). Poprawiono warunki pracy  

i odpoczynku rybaków poprzez eliminację niebezpiecznych 

prac związanych z wyładunkiem ryb na pokład  

i z ładowni na brzeg, wprowadzenie dwuwłokowego systemu połowów oraz budowę i wyposażenie 

pomieszczeń socjalnych. Natomiast poprzez budowę dodatkowych grodzi poprzecznych i wzdłużnych 

poprawiających stateczność jednostki oraz zakup urządzeń nawigacyjnych oraz malowanie części 

podwodnej kadłuba poprawiono bezpieczeństwo żeglugi i warunków nawigacji. 
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Operacja realizowana w ramach środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” 

 

Tytuł operacji 

Modernizacja kutra polegająca na przebudowie 

ładowni w celu zainstalowania systemów 

przetrzymywania złowionej ryby 

Beneficjent 

Bogdan Marek Waniewski 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Gmina: Kołobrzeg 

Całkowita wartość operacji: 650 447,12 euro 

Wysokość dofinansowania: 252 039,22 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 189 029,42 euro 

Opis operacji 

 Według zamierzenia Armatora inwestycja jest komplementarna  

z realizowaną przez OP „Bałtyk” częścią lądową przedsięwzięcia,  

a mianowicie: sortowni z systemem dystrybucji posegregowanych ryb.  

W związku z koniecznością rozdzielania ułowów na poszczególne dni  

w morzu, niezbędnym stało się podzielenie całej dostępnej przestrzeni 

ładowni na mniejsze części (zbiorniki).Ściany zbiorników zostały 

zbudowane z dwustronnej blachy stalowej, a przestrzeń między nimi 

wypełniona została pianką poliuretanową. Taka konstrukcja zapewnia 

pełną izolacyjność i stanowi jakby wewnętrzny termos. Zbiorniki na rybę  

w drodze na łowisko są całkowicie zalane wodą morską, która w trakcie 

podróży podlega schłodzeniu do maksymalnie niskiej temperatury (zamarzania wody morskiej ok. -2°C). 

Praca systemu RSW polega na zamkniętym obiegu wody morskiej. Wszystkie zbiorniki są niezależne 

systemowo, czyli można każdy z nich uruchamiać niezależnie od pozostałych.Wydajność urządzeń 

schładzających wodę jest na tyle duża, że w przeciągu 2-3 godzin temperatura w zbiorniku osiąga -1,5°C  

z wyjściowo +20°C niezależnie od ilości ryby wsypanej do zbiornika, przy czym ilość ryby w zbiorniku nie 

może przekroczyć 25-30% kubatury zbiornika.Wysoko wydajny zestaw pompowy opróżnia ułów z włoka  

i kieruje go poprzez separator do zbiorników, składa się on z: nawijarki do zespołu wysokociśnieniowych 

węży hydraulicznych , nawijarki do wielkogabarytowego węża do transportu ryby z pompy na separator 

wody, pompy 30” oraz separatora wody od ryb. System „VACCUM”(podciśnieniowy) transportuje ryby  

ze zbiorników do odbiorcy na lądzie. 
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Operacja realizowana w ramach środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” 

 

Tytuł operacji 

Modernizacja kutra rybackiego KOŁ-188 

Beneficjent 

Krystyna Kurczyńska 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Gmina: Kołobrzeg 

Całkowita wartość operacji: 735 273,80 euro  

Wysokość dofinansowania: 289 837,66 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 217 378,25 euro 

Opis operacji 

 Operacja swoim zakresem obejmuje prace modernizacyjne 

zwiekszające poprawę jakości produktów rybnych, 

warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny na kutrze 

rybackim KOŁ-188. Modernizacja polegała m.in.  

na przeniesieniu pomieszczeń socjalno-mieszkalnych załogi  

z części pod pokładem statku na wysokość ponad pokład 

główny oraz stalowej zabudowie wnętrza ładowni. 

Przeniesienie pomieszczeń załogi spowodowało znaczne 

polepszenie warunków socjalno-bytowych dla załogi oraz warunków żeglugi ze względu na możliwość 

szybkiej i skutecznej ewakuacji załogi z kutra w razie wystąpienia zdarzenia morskiego wymagającego 

takiego zachowania. Ładownia została zabudowana blachą stalową, dzięki czemu poprawiomo 

bezpieczeństwo żeglugi poprzez uzyskanie w praktyce drugiego wewnętrznego kadłuba, co może 

uratować statek przed zatonięciem w przypadku rozdarcia poszycia właściwego. Wypełnienie przestrzeni 

miedzy zabudową ładowni a poszyciem statku pianką poliuretanową o niepalnych właściwościach 

powoduje wzrost poziomu izolacyjności ładowni, a tym samym zapewnia odpowiednią temperaturę 

składowania złowionej ryby. Wymiana zabudowy ładowni z drewnianej na stalową spowodowała poprawę 

warunków sanitarnych dla złowionych i przechowyywanych ryb, ponieważ stal nie kumuluje w sobie 

nieczystości, a tym samym nie stanowi zagrożenia bakteryjnego. 
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W ramach środka 1.4 do dnia 31 grudnia 2012 r. zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków 

o przyznanie pomocy finansowej po jednym w 2011 i 2012. W 2012 roku do Oddziałów Regionalnych 

wpłynęło 100 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 

aż 53,03% limitu. Ze względu na specyfikę wdrażanego środka wnioski były składane w trzech Oddziałach 

Regionalnych. Łączna kwota złożonych w ramach dwóch naborów wniosków o przyznanie pomocy stanowi 

91,24% limitu przeznaczonego na realizację środka.

.  

Tabela 24 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.4 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Pomorski 35 20 096 900,00

Warmińsko-Mazurski 13 3 500 000,00

Zachodniopomorski 52 31 386 520,00

KRAJ 100 54 983 420,00

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
Oddziały Regionalne zawarły w 2012 roku 712 umów na

 

• 652 umowy na kwotę ponad 

sprzedaż produktów rybołówstwa;

• 60 umów na kwotę ponad 

zaprzestania działalności połowowej. 

 

W roku 2012 zakontraktowano 51,63% alokacji, co zwiększyło jej całościowe wykorzystanie w ramach środka 

do poziomu 67,84%. 

 
  

Zachodnio
pomorski 

57%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 
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ROK 2012 

Środek 1.4. Rybactwo przybrzeżne 

W ramach środka 1.4 do dnia 31 grudnia 2012 r. zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków 

przyznanie pomocy finansowej po jednym w 2011 i 2012. W 2012 roku do Oddziałów Regionalnych 

wpłynęło 100 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania prawie 13,5 mln

% limitu. Ze względu na specyfikę wdrażanego środka wnioski były składane w trzech Oddziałach 

Regionalnych. Łączna kwota złożonych w ramach dwóch naborów wniosków o przyznanie pomocy stanowi 

a realizację środka. 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.4 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

20 096 900,00 4 865 017,31 51 35 934 700,00

3 500 000,00 847 272,99 27 7 746 684,57

31 386 520,00 7 597 985,91 75 50 925 320,00

54 983 420,00 13 310 276,21 153 94 606 704,57

awarły w 2012 roku 712 umów na kwotę prawie 13 mln euro, z czego:

ponad 8,6 mln euro dotyczą udzielenia pomocy w wyniku, której odbywa się 

sprzedaż produktów rybołówstwa; 

ponad 4,3 mln euro dotyczy udzielenia pomocy w ramach

działalności połowowej.  

W roku 2012 zakontraktowano 51,63% alokacji, co zwiększyło jej całościowe wykorzystanie w ramach środka 

 

Pomorski 
37%

Warmińsk
o-

Mazurski 
6%

rok 2012 - środek 1.4

Zachodniop
omorski 

54%

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania 
środek 1.4

 

W ramach środka 1.4 do dnia 31 grudnia 2012 r. zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków 

przyznanie pomocy finansowej po jednym w 2011 i 2012. W 2012 roku do Oddziałów Regionalnych 

,5 mln euro, co stanowi  

% limitu. Ze względu na specyfikę wdrażanego środka wnioski były składane w trzech Oddziałach 

Regionalnych. Łączna kwota złożonych w ramach dwóch naborów wniosków o przyznanie pomocy stanowi 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania  

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

35 934 700,00 8 699 000,22 

7 746 684,57 1 875 301,89 

50 925 320,00 12 327 899,49 

94 606 704,57 22 902 201,60 

 

z czego: 

dotyczą udzielenia pomocy w wyniku, której odbywa się 

w ramach tymczasowego 

W roku 2012 zakontraktowano 51,63% alokacji, co zwiększyło jej całościowe wykorzystanie w ramach środka 

Pomorski 
38%

Warmińsko
-Mazurski 

8%

od poczaku wdrażania -
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Tabela 25 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 1.4 w podziale na w

OR ARiMR Liczba 
umów/ 
decyzji 

Pomorski 249 

Warmińsko-Mazurski 9 

Zachodniopomorski 454 

Razem 712 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

Tabela 26 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna wartość umowy 

Maksymalna wartość umowy 

Średnia wartość umowy 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

Do końca 2012 roku Agencja wypłaciła 485 beneficjentom środki w 

środka z czego aż 56,06% w samym roku 2012.

 

Tabela 27 Zrealizowane płatności w ramach środka 1.4 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

dofinansowania 

Pomorski 407 21 156 795,00

Warmińsko-Mazurski 12 1 477 500,00

Zachodniopomorski 502 35 490 275,00

Razem 921 58 124 570,00

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Zachodnio
pomorski 

68%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
środek 1.4
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ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 1.4 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów/ 
decyzji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

14 724 570,00 3 564 494,42 481 26 012 220,00

2 500 000,00 605 194,99 9 2 400 000,00

36 304 030,00 8 788 406,88 533 41 924 680,00

53 528 600,00 12 958 096,30 1023 70 336 900,00

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

14 813,78 3 586,09 

399 024,41 96 595,03 

54 585,96 13 214,06 

Do końca 2012 roku Agencja wypłaciła 485 beneficjentom środki w kwocie stanowiącej

środka z czego aż 56,06% w samym roku 2012. 

Zrealizowane płatności w ramach środka 1.4 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 
Liczba operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

21 156 795,00 5 121 594,57 489 25 093 795,00

1 477 500,00 357 670,24 6 1 477 500,00

35 490 275,00 8 591 414,70 571 40 900 325,00

58 124 570,00 14 070 679,51 1066 67 471 620,00

Pomorski 
27%

Warmińsk
o-

Mazurski 
5%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 -

Zachodnio
pomorski 

60%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
wdrażania - środek 1.4

 
31

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

012 220,00 6 296 986,13 

2 400 000,00 580 987,19 

41 924 680,00 10 149 042,58 

70 336 900,00 17 027 015,90 

 

kwocie stanowiącej 65,07% alokacji dla 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

25 093 795,00 6 074 655,64 

1 477 500,00 357 670,24 

40 900 325,00 9 901 068,77 

67 471 620,00 16 333 394,66 

Pomorski 
37%

Warmińsk
o-

Mazurski 
3%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od poczaku 
środek 1.4
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Środek 1.5 Rekompensaty społeczno

 

W 2012 roku do Oddziałów Regionalnych wpłynęło

wnioskowaną kwotę dofinansowania 

Oddziałach Regionalnych. Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach operacji 1.5.4

emerytury. Łącznie złożono wniosków

 

Tabela 28 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.5 w podziale na działania

D
zi

ał
an

ie
 

Nazwa Liczba 
złożonych 
wniosków

1.5.1 
Dywersyfikacja 
zatrudnienia 

- 

1.5.2 
Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 

10 

1.5.3 

Szkolenia 
przekwalifikowujące 
do wykonywania 
zawodów innych niż 
zawód rybaka 
niezwiązanych z 
rybołówstwem 

- 

1.5.4** 
Wcześniejsze 
emerytury 

91 

1.5.5 
Utrata miejsca pracy 
na statku rybackim 

24 

1.5.6 
Nabycie statku 
rybackiego 

2 

Razem 127 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

** razem z SPO „Rybołówstwo…” 

  

 
Tabela 29 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.5 w podziale na województwa 

Zachodniop
omorski 

61%

Płatności - od poczaku wdrażania 
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ROK 2012 

Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką

W 2012 roku do Oddziałów Regionalnych wpłynęło 127 wniosków o dofinansowanie na łączną 

wnioskowaną kwotę dofinansowania stanowiącą 13,16% alokacji . Wnioski zostały złożone w trzech 

Oddziałach Regionalnych. Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach operacji 1.5.4

ono wniosków na kwotę stanowiącą 250,08% alokacji przyznanej na środek. 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.5 w podziale na działania 

w 2012 r. od początku realizacji

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

- - 6 4 053 335,00

34 390,70 8 325,23 27 127 792,96

- - 0 

10 097 657,28 2 444 420,65 2468 200078423,72

 1 148 000,70 277 905,71 302 13 860 267,85

224 250,00 54 285,99 8 417 390,00

 11 504 298,68 2 784 937,59 2811 218 537 209,53

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 1.5 w podziale na województwa  

Pomorski 
37%

Warmińsko-
Mazurski 

2%

od poczaku wdrażania - środek 1.4

Zachodnio
pomorski 

61%

Płatności- rok 2012 -

 

 

ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką. 

wniosków o dofinansowanie na łączną 

. Wnioski zostały złożone w trzech 

Oddziałach Regionalnych. Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach operacji 1.5.4 - wcześniejsze 

na kwotę stanowiącą 250,08% alokacji przyznanej na środek.  

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

4 053 335,00 981 223,22 

127 792,96 30 935,86 

0 0 

200078423,72 48 434 584,16 

13 860 267,85 3 355 265,89 

417 390,00 101 040,94 

218 537 209,53 52 903 050,07 

Pomorski 
36%

Warmińsk
o-Mazurski 

3%

środek 1.4
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OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Dolnośląskie 0 

Kujawsko-Pomorski 0 

Lubelski 0 

Lubuskie 0 

Łódzki 0 

Małopolski 0 

Mazowiecki 0 

Opolski 0 

Podkarpackie 0 

Podlaski 0 

Pomorski 75 7 368 726,14

Śląskie 0 

Świętokrzyskie 0 

Warmińsko-Mazurski 9 780 371,40

Wielkopolskie 0 

Zachodniopomorski 43 3 355 201,14

KRAJ 127 11 504 298,68
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w roku 2012r w podziale na główne typy wsparcia.

Warmińsko
-Mazurski 

7%

Zachodnio
pomorski 

29%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 

1.5.2 podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych

1.5.4 wcześniejsza emerytura

1.5.5 utrata miejsca pracy na 
statku rybackim

1.5.6 nabycie statku rybackiego
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ROK 2012 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

- - 12 2 490 788,02

- - 31 2 219 186,74

- - 8 726 676,18

- - 15 1 519 598,06

- - 19 1 706 385,38

- - 7 571 059,13

- - 11 949 600,41

- - 3 227 519,30

- - 3 210 519,67

- - 8 711 247,44

7 368 726,14 1 783 806,47 712 36 574 217,92

- - 18 1 528 135,77

- - 2 162 269,18

780 371,40 188 910,75 56 5 783 344,07

- - 26 2 458 246,09

3 355 201,14 812 220,37 1880 160 698 416,17

11 504 298,68 2 784 937,59 2811 218 537 209,54

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w roku 2012r w podziale na główne typy wsparcia. 

Pomorski 
64%

rok 2012 - środek 1.5

pozostałe
3%

Łódzki
1%

Kujawsko-
Pomorski

1%

Zachodnio
pomorski

73%

Wnioski o dofinansowanie - od początku 

wdrażania - środek 1.5

8

90

24

2

1.5.2 podnoszenie kwalifikacji 

1.5.4 wcześniejsza emerytura

1.5.5 utrata miejsca pracy na 

1.5.6 nabycie statku rybackiego
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od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

2 490 788,02 602 964,98 

2 219 186,74 537 216,28 

726 676,18 175 912,31 

1 519 598,06 367 861,26 

1 706 385,38 413 078,36 

571 059,13 138 240,85 

949 600,41 229 877,37 

227 519,30 55 077,42 

210 519,67 50 962,18 

711 247,44 172 177,36 

36 574 217,92 8 853 813,44 

1 528 135,77 369 928,05 

162 269,18 39 281,80 

5 783 344,07 1 400 020,35 

2 458 246,09 595 087,29 

160 698 416,17 38 901 550,79 

218 537 209,54 52 903 050,07 

 

Wielkopols
kie
1%

Dolnośląsk
ie

1%

Warmińsk
o-Mazurski

3%

Pomorski
17%

od początku 

środek 1.5
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Od początku wdrażania programu zakontraktowano 67,59 % alokowanych środków w tym w roku 

2012 – 17,22%. Tradycyjnie najwięcej operacji zostało zakontraktowanych w ramach operacji 1.5.4 

wcześniejsze emerytury (78,5%). Beneficjentami w/w działania byli wyłącznie mężczyźni. 

W ramach środka 1.5.6 w 2012 zostały zakontraktowane jak i zrealizowane dwie operacje mające  

na celu zakup statku rybackiego przeznaczonego i wyposażonego do połowów morskich. Beneficjentami są 

osoby prawne (rybacy), którzy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyli 40 roku życia  

i przepracowali w zawodzie rybaka ponad 5 lat oraz posiadają odpowiednie uprawnienia. 

 

Tabela 30 Wydane decyzje w ramach środka 1.5 w podziale na województwa  

OR ARiMR 

za 2012 r. od początku realizacji 

Liczba 
umów/decyzji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów/decyzji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Kujawsko-Pomorski 0 - - 2 236 068,47 57 146,98 

Lubelski 1 188 897,70 45 727,98 2 234 030,70 56 653,68 

Lubuskie 0 - - 1 148 045,88 35 838,65 

Pomorski 80 8 610 740,01 2 084 470,70 328 29 939 138,12 7 247 606,60 

Warmińsko-Mazurski 8 778 200,13 188 385,13 41 4 240 408,94 1 026 509,70 

Wielkopolskie 0 - - 1 129 305,93 31 302,12 

Zachodniopomorski 47 5 466 881,61 1 323 411,75 296 23 971 416,32 5 802 952,46 

KRAJ 136 15 044 719,45 3 641 995,56 672 59 060 776,25 14 297 314,45 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Tabela 31 Wydane decyzje w ramach środka 1.5 w podziale na działania 

Działanie Nazwa 

w 2012 r. od początku realizacji 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

1.5.1 
Dywersyfikacja 
zatrudnienia 

- - - - - - 

1.5.2 
Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 

6 22 790,70 5 517,13 7 25 969,70 6 286,69 

1.5.3 

Szkolenia 
przekwalifikowują
ce do 
wykonywania 
zawodów innych 
niż zawód rybaka 
niezwiązanych z 
rybołówstwem 

- - - - - - 

1.5.4 
Wcześniejsze 
emerytury 

107 13 775 469,65 3 334 738,11 429 48 046 093,03 11 630 901,99 

1.5.5 
Utrata miejsca 
pracy na statku 
rybackim 

21 1 022 209,10 247 454,33 232 10 719 463,52 2 594 946,26 

1.5.6 
Nabycie statku 
rybackiego 

2 224 250,00 54 285,99 4 269 250,00 65 179,50 

Razem 136 15 044 719,45 3 641 995,56 672 59 060 776,25 14 297 314,45 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Tabela 32 Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota decyzji 

Maksymalna kwota decyzji 

Średnia kwota decyzji 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
Tabela 33 Główny typ wsparcia na podstawie zakontraktowanych operacji w 2012 r.

Główny typ wsparcia 

Operacja 1.5.2 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Operacja 1.5.4 
wcześniejsze emerytury 

Operacja 1.5.5 
utrata miejsca pracy na statku rybackim

Operacja 1.5.6 Nabycie statku rybackiego

 
Tabela 34 Zrealizowane płatności w ramach środka 1.5 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

Kujawsko-Pomorski 24 24 657,84

Lubelski 11 16 777,63

Lubuskie 12 17 516,88

Łódzki 12 19 890,66

Pomorski 2075 3 745 962,14

Warmińsko-Mazurski 391 646 126,44

Wielkopolskie 12 16 854,96

Zachodniopomorski 1735 2 536 226,55

KRAJ 4272 7 024 013,10

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Pomorski
90%

Warmińsk
o-

Mazurski
8%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
środek 1.5

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podział statystyczny wydanych decyzji od początku realizacji środka 

w zł w euro 

3 171,25 767,69 

174 694,60 42 289,72 

85 624,22 20 727,74 

Główny typ wsparcia na podstawie zakontraktowanych operacji w 2012 r. 

 
Liczba wydanych 

decyzji/zawartych umów 
Kwota dofinansowania (

kwalifikacji zawodowych 
6 

106 

utrata miejsca pracy na statku rybackim 
21 

Operacja 1.5.6 Nabycie statku rybackiego 2 

Zrealizowane płatności w ramach środka 1.5 w podziale na województwa 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

24 657,84 5 969,12 47 46 855,99 

16 777,63 4 061,50 12 61 910,63 

17 516,88 4 240,45 25 36 399,32 

19 890,66 4 815,09 12 19 890,66 

3 745 962,14 906 815,01 4851 11 967 960,36

646 126,44 156 412,99 989 1 464 086,47 

16 854,96 4 080,21 15 20 881,42 

2 536 226,55 613 964,64 4588 11 028 243,20 

7 024 013,10 1 700 359,03 10539 24 646 228,05

Lubelski 
2%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 -

Pozostałe
1%

Pomorski
51%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
początku wdrażania - środek 1.5
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Kwota dofinansowania (EURO) 

5 517,13 euro 

3 322 395,44 euro 

247 454,34 euro 

54 285,99 euro 

od początku realizacji 

dofinansowania w 
Kwota 

dofinansowania w 
EURO 

11 342,80 

14 987,20 

8 811,47 

4 815,09 

11 967 960,36 2 897 179,88 

 354 423,12 

5 054,93 

 2 669 695,03 

24 646 228,05 5 966 309,53 

Warmińsk
o-

Mazurski
7%

Zachodnio
pomorski

41%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od 
środek 1.5
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Tabela 35 Zrealizowane płatności w ramach środka 1.5 

Działani
e 

Nazwa 

Liczba 
złożonyc

h 
wnioskó

w 

1.5.1 
Dywersyfikacja 
zatrudnienia 

 

1.5.2 
Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 

4 

1.5.3 

Szkolenia 
przekwalifikowując
e do wykonywania 
zawodów innych 
niż zawód rybaka 
niezwiązanych z 
rybołówstwem 

 

1.5.4** 
Wcześniejsze 
emerytury 

4244

1.5.5 
Utrata miejsca 
pracy na statku 
rybackim 

22 

1.5.6 
Nabycie statku 
rybackiego 

2 

Razem 4 272

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

** razem z SPO „Rybołówstwo…” 

  

Pozostałe
1% Warmińsko

-

Zachodnio
pomorski

Pomorski
48%

Płatności - od początku wdrażania 
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ROK 2012 

w ramach środka 1.5 w podziale na działania 

w 2012 r. od początku realizacji

Liczba 
złożonyc

wnioskó

Kwota 
dofinansowani

a w PLN 

Kwota 
dofinansowani

a w EURO 

Liczba 
złożonyc

h 
wnioskó

w 

Kwota 
dofinansowani

a w PLN

  - 

15 193,80 3 678,08 5 18 372,80

  - 

4244 5 718 466,90 1 384 315,02 10 298 13 672 877,65

 1 066 102,40 258 079,93 233 10 723 224,60

224 250,00 54 285,99 3 231 750,00

272 7 024 013,1 1 700 359,03 10 539 24 646

 

Warmińsko
-Mazurski

6%

Zachodnio
pomorski

45%

od początku wdrażania - środek 1.5

Pozostałe
2%

Zachodnio
pomorski

Pomorski
53%

Płatności- rok 2012 - środek 1.5

 

początku realizacji 

Kwota 
dofinansowani

a w PLN 

Kwota 
dofinansowani

a w EURO 

- - 

18 372,80 4 447,65 

- - 

13 672 877,65 3 309 902,84 

10 723 224,60 2 595 856,74 

231 750,00 56 101,58 

646 225,05 5 966 308,81 

 

Warmińsk
o-

Mazurski
9%

Zachodnio
pomorski

36%

środek 1.5
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4.2.2. Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót 

produktami rybołówstwa i akwakultury 

 

W ramach osi priorytetowej 2 z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa 

 i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty  

i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. Nr. 147  

Poz. 1193) rozpoczęto realizację następujących środków: 

• 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb; 

• 2.2. Działania wodno-środowiskowe; 

• 2.4. Rybołówstwo śródlądowe; 

• 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. 

  

 W ramach osi priorytetowej 2 w 2012 r. były otwarte nabory dla wniosków z następujących 

środków: 

• 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb: w terminie od 2012-06-08 do 2012-06-21; 

• 2.2. Działania wodno-środowiskowe: w terminie od 2012-07-25 do 2012-08-23 i od 2012-09-12  

do 2012-09-25; 

• 2.4 Rybołówstwo śródlądowe: w terminie od 2011-12-27 do 2012-01-10; 

• 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu: w terminie od 2012-07-25 do 2012-08-23. 

 

  Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej złożono wnioski  

o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 247,67% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale  

na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco: 

Środek 2.1 - 209,55% 

Środek 2.2 - 189,26% 

Środek 2.4 - 251,18% 

Środek 2.5 - 309,55% 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 58,53% alokacji,  

co w podziale na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

Środek 2.1 - 9,61% 

Środek 2.2 - 56,13% 

Środek 2.4 - 53,35% 

Środek 2.5 - 83,77% 

 W ramach osi priorytetowej 2 najwięcej wniosków o dofinansowanie od początku uruchomienia 

programu zostało złożonych w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe (1438) jak i środka 2.1 

Inwestycje w chów i hodowlę ryb (522). 
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 Tabela 36 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2 

Środek Liczba 
złożonych 
wniosków 

2.1 
Inwestycje w chów i 

hodowlę 
44 

2.2 
Działania wodno-

środowiskowe 
741 

2.4 
Rybołówstwo 

śródlądowe 
23 

2.5 

Inwestycje w 
zakresie 

przetwórstwa i 
obrotu 

157 

Razem 965 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej podpisano umowy o dofinansowanie

w kwocie stanowiącej 93,79% alokacji przyznanej na 

środki sytuacja przedstawia się następująco:

Środek 2.1 - 95,96% 

Środek 2.2 - 85,45% 

Środek 2.4 - 79,84% 

Środek 2.5 - 99,44% 

W roku 2012 podpisano umowy

środki zostało zobrazowane poniżej:

Środek 2.1 - 1,40% 

Środek 2.2 - 47,32% 

Środek 2.4 - 31,95% 

Środek 2.5 - 26,17% 

Największą liczbę umów w 2012 r. zawarto w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym (113 umów) 

i Śląskim Oddziale Regionalnym (91 umów). Natomiast największe kwoty umów zostały zakontraktowane 

w Pomorskim Oddziale Regionalnym

  

4,89 

45,05 

1,72 

89,55 

106,60 

8,08 

0 100

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie 

Wnioski o dofinansowanie 
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ROK 2012 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2  

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

20 202 362,22 4 890 547,39 522 440 352 886,11

186 102 693,49 45 051 367,38 1438 627 537 782,73

7 090 920,66 1 716 555,87 156 33 383 138,24

369 911 068,50 89 547 330,73 519 1 366 921 639,04

583 307 044,87 141 205 801,37 2635 2 468 195 446,12

  

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej podpisano umowy o dofinansowanie

w kwocie stanowiącej 93,79% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco: 

podpisano umowy w kwocie stanowiącej 28,06% alokacji, co w podziale na p

środki zostało zobrazowane poniżej: 

Największą liczbę umów w 2012 r. zawarto w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym (113 umów) 

i Śląskim Oddziale Regionalnym (91 umów). Natomiast największe kwoty umów zostały zakontraktowane 

w Pomorskim Oddziale Regionalnym 

 

89,55 

106,60 

151,91 

330,90 

200 300 400

Miliony Euro

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie- Oś 2

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 - Oś 2

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - Oś 2

 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

440 352 886,11 106 599 744,88 

627 537 782,73 151 913 089,82 

33 383 138,24 8 081 323,26 

1 366 921 639,04 330 901 653,16 

2 468 195 446,12 597 495 811,11 

 

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej podpisano umowy o dofinansowanie  

program operacyjny. W podziale na poszczególne 

w kwocie stanowiącej 28,06% alokacji, co w podziale na poszczególne 

Największą liczbę umów w 2012 r. zawarto w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym (113 umów)  

i Śląskim Oddziale Regionalnym (91 umów). Natomiast największe kwoty umów zostały zakontraktowane  
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Tabela 37 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2 

Środek Liczba 
umów 

2.1 
Inwestycje w chów i 

hodowlę 
12 

2.2 
Działania wodno-

środowiskowe 
659 

2.4 
Rybołówstwo 

śródlądowe 
25 

2.5 
Inwestycje w zakresie 
przetwórstwa i obrotu 

51 

Razem 747 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

   

 

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej zrealizowano płatności w kwocie 

stanowiącej 78,58% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja 

przedstawia się następująco: 

Środek 2.1 - 81,20% 

Środek 2.2 - 83,40% 

Środek 2.4 - 69,52% 

Środek 2.5 - 73,98% 

W roku 2012 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 37,06% alokacji, co w podziale 

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej:

Środek 2.1 - 12,52% 

Środek 2.2 - 76,20% 

Środek 2.4 - 38,43% 

Środek 2.5 - 19,31%  
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Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2  
za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 
Liczba umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

2 934 764,20 710 441,84 282 201 650 131,00

156 912 888,50 37 985 157,83 865 283 332 448,65

4 245 917,00 1 027 843,09 96 10 611 288,84

115 566 261,70 27 976 049,21 264 439 118 602,90

279 659 831,40 67 699 491,98 1507 934 712 471,39

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej zrealizowano płatności w kwocie 

78,58% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja 

W roku 2012 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 37,06% alokacji, co w podziale 

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 
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początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

201 650 131,00 48 815 059,91 

283 332 448,65 68 588 551,80 

10 611 288,84 2 568 759,55 

439 118 602,90 106 300 952,07 

934 712 471,39 226 273 323,34 

 

Od początku wdrażania programu w ramach 2 osi priorytetowej zrealizowano płatności w kwocie 

78,58% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja 

W roku 2012 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 37,06% alokacji, co w podziale  

106,30 

120

Miliony Euro
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Tabela 38 Zrealizowane płatności w ramach osi priorytetowej 2 

Środek Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

2.1 
Inwestycje w 

chów i 
hodowlę 

65 26 311 617,23

2.2 
Działania 
wodno-

środowiskowe 
1042 252 657 489,98

2.4 
Rybołówstwo 

śródlądowe 
39 5 107 199,02

2.5 

Inwestycje w 
zakresie 

przetwórstwa 
i obrotu 

73 85 264 296,02

Razem 1219 369 340 602,25

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Środek 2.1 
 

W związku z korzystnym wzrostem kursu 

w ramach środka 2.1. W związku z zaistniałą sytuacją Prezes Agencji ogłosił nabór na realizację operacji 

polegających na odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu lub hodowli 

wyłącznie w zakresie następujących budowli hydrotechniczny

W ramach naboru przeprowadzonego w okresie od 8 czerwca do 21 czerwca 2012 r. do Oddziałów 

Regionalnych wpłynęło 44 wnioski o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 

4,9 mln euro, co wyczerpało limi

o dofinansowanie stanowiła 209,55

9,61% alokacji. 

 
  

6,37 

1,24 
2,24 

0 20

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

Płatności - od poczaku wdrażania 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Zrealizowane płatności w ramach osi priorytetowej 2  

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 
Liczba operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

26 311 617,23 6 369 463,61 442 170 635 684,63

252 657 489,98 61 162 819,24 1245 276 532 780,38

5 107 199,02 1 236 340,51 100 9 239 824,05

85 264 296,02 20 640 610,04 324 326 695 836,35

369 340 602,25 89 409 233,40 2111 783 104 125,41

Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb 

W związku z korzystnym wzrostem kursu euro, pojawiła się kwota wolnych środków 

w ramach środka 2.1. W związku z zaistniałą sytuacją Prezes Agencji ogłosił nabór na realizację operacji 

polegających na odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu lub hodowli 

wyłącznie w zakresie następujących budowli hydrotechnicznych: mnichy, zastawki oraz jazy. 

W ramach naboru przeprowadzonego w okresie od 8 czerwca do 21 czerwca 2012 r. do Oddziałów 

Regionalnych wpłynęło 44 wnioski o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 

co wyczerpało limit wolnych środków. Do końca 2012 roku kwota złożonych wniosków 

209,55% alokacji z czego w 2012 roku została zasilona wnioskami na kwotę 
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od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

170 635 684,63 41 307 144,84 

276 532 780,38 66 942 501,73 

9 239 824,05 2 236 758,10 

326 695 836,35 79 085 873,87 

783 104 125,41 189 572 278,54 

 

uro, pojawiła się kwota wolnych środków  

w ramach środka 2.1. W związku z zaistniałą sytuacją Prezes Agencji ogłosił nabór na realizację operacji 

polegających na odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu lub hodowli 

ch: mnichy, zastawki oraz jazy.  

W ramach naboru przeprowadzonego w okresie od 8 czerwca do 21 czerwca 2012 r. do Oddziałów 

Regionalnych wpłynęło 44 wnioski o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania bliską 

Do końca 2012 roku kwota złożonych wniosków  

% alokacji z czego w 2012 roku została zasilona wnioskami na kwotę 

100

Miliony Euro

Oś 2
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Tabela 39 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.1 w podziale na województwa 

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania w 

Dolnośląskie 1 119 843,00

Kujawsko-Pomorski 1 200 000,00

Lubelski 1 328 323,00

Lubuskie 2 376 309,90

Łódzki 8 1 699 934,60

Małopolski 3 206 633,89

Mazowiecki 3 2 170 748,53

Opolski 1 182 667,60

Podkarpackie 3 3 795 426,60

Podlaski 1 

Pomorski 0 

Śląskie 6 8 209 

Świętokrzyskie 4 425 886,90

Warmińsko-Mazurski 4 933 226,61

Wielkopolskie 4 1 114 536,20

Zachodniopomorski 2 386 824,80

KRAJ 44 20 202 362,22

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

W 2012 roku zostało zakontraktowanych w ramach 5 Oddziałów regionalnych 12 umów 

o dofinansowanie na łączną kwotę 

dla środka na poziomie 95,96%

na modernizację mnichów, zastawek oraz jazów. 
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Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.1 w podziale na województwa  

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

119 843,00 29 011,35 41 41 273 350,91

200 000,00 48 415,60 27 6 028 130,82

328 323,00 79 479,77 31 10 009 272,99

376 309,90 91 096,35 11 2 844 786,10

1 699 934,60 411 516,76 27 16 691 373,46

206 633,89 50 021,52 17 9 992 249,95

2 170 748,53 525 490,46 30 38 974 771,20

182 667,60 44 219,81 15 3 166 484,98

3 795 426,60 918 789,27 12 7 171 004,40

52 119,00 12 616,86 13 15 733 330,64

- - 55 34 043 895,32

8 209 881,59 1 987 431,70 43 33 307 643,38

425 886,90 103 097,85 29 35 755 197,30

933 226,61 225 913,63 81 120 910 427,15

1 114 536,20 269 804,69 55 47 104 393,50

386 824,80 93 641,77 35 17 346 574,01

20 202 362,22 4 890 547,39 522 440 352 886,11

 

W 2012 roku zostało zakontraktowanych w ramach 5 Oddziałów regionalnych 12 umów 

o dofinansowanie na łączną kwotę stanowiącą 1,40% alokacji co spowodowało jej całkowite wykorzystanie 

dla środka na poziomie 95,96%. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze pomoc zost

na modernizację mnichów, zastawek oraz jazów.  
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od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

41 273 350,91 9 991 370,14 

6 028 130,82 1 459 277,84 

10 009 272,99 2 423 024,76 

2 844 786,10 688 660,12 

16 691 373,46 4 040 614,26 

9 992 249,95 2 418 903,86 

38 974 771,20 9 434 934,57 

3 166 484,98 766 536,34 

7 171 004,40 1 735 942,39 

15 733 330,64 3 808 693,18 

34 043 895,32 8 241 278,01 

33 307 643,38 8 063 047,61 

35 755 197,30 8 655 546,56 

120 910 427,15 29 269 754,09 

47 104 393,50 11 402 937,25 

17 346 574,01 4 199 223,90 

440 352 886,11 106 599 744,88 

 

W 2012 roku zostało zakontraktowanych w ramach 5 Oddziałów regionalnych 12 umów  

stanowiącą 1,40% alokacji co spowodowało jej całkowite wykorzystanie 

. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze pomoc została skierowana  
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Tabela 40 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

Dolnośląskie 0 

Kujawsko-Pomorski 0 

Lubelski 0 

Lubuskie 0 

Łódzki 0 

Małopolski 0 

Mazowiecki 2 627 778,80

Opolski 0 

Podkarpackie 0 

Podlaski 0 

Pomorski 0 

Śląskie 3 1 101 602,40

Świętokrzyskie 1 76 095,00

Warmińsko-Mazurski 3 821 950,80

Wielkopolskie 3 307 337,20

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 12 2 934 764,20
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Tabela 41 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 
6

Maksymalna kwota umowy 
15 976 

Średnia kwota umowy 732

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.1 w podziale na województwa 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota dofinansowania w 
PLN 

- - 15 5 690 203,80

- - 10 1 927 722,00

- - 16 3 855 484,20

- - 5 1 516 988,40

- - 10 6 305 984,80

- - 11 9 017 472,60

627 778,80 151 971,43 17 29 630 400,60

- - 9 1 848 781,80

- - 7 3 215 938,80

- - 9 9 620 490,60

- - 35 22 461 771,20

1 101 602,40 266 673,70 26 16 388 926,80

76 095,00 18 420,93 20 19 867 234,20

821 950,80 198 976,20 30 29 176 208,40

307 337,20 74 399,57 39 30 042 389,80

- - 23 11 084 133,00

2 934 764,20 710 441,84 282 201 650 131,00

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

6 039,83 
 

1 462,11 

15 976 945,98 
 

3 867 667,09 

732 333,42 177 281,81 

Mazowiec
ki 
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od początku realizacji programu 

Kwota dofinansowania w 
Kwota 

dofinansowania 
w EURO 

5 690 203,80 1 377 473,14 

1 927 722,00 466 659,08 

3 855 484,20 933 327,89 

1 516 988,40 367 229,51 

6 305 984,80 1 526 540,17 

9 017 472,60 2 182 931,71 

29 630 400,60 7 172 868,04 

1 848 781,80 447 549,40 

3 215 938,80 778 508,02 

9 620 490,60 2 328 909,10 

22 461 771,20 5 437 500,59 

16 388 926,80 3 967 398,58 

19 867 234,20 4 809 420,27 

29 176 208,40 7 062 918,11 

30 042 389,80 7 272 601,56 

11 084 133,00 2 683 224,72 

131,00 48 815 059,91 
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Największą grupę beneficjentów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaj beneficjentów na podstawie zawartych umów w 2012 r.

 

 

Z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstwa operacje będą realizowane w:

• mikro przedsiębiorstwach 

• małych przedsiębiorstwach 

 

Wielkość przedsiębiorstw na podstawie liczby zakontraktowanych operacji w 2012 roku.

 

 Wzrost możliwości produkcyjnych związany

w przypadku 2 zakontraktowanych operacji.

 
Tabela 42 Wzrost możliwości produkcyjnych

Gatunki ryb Wzrost 
(tony/rok)

Karp 

Słodkowodny pstrąg 

Razem 

 

 Różnice wielkości produkcji wynikające z powiększenia lub modernizacji istniejących hodowli 

zostały odnotowane w przypadku 6 zakontraktowanych operacji.

 

  

4

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Największą grupę beneficjentów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaj beneficjentów na podstawie zawartych umów w 2012 r. 

widzenia wielkości przedsiębiorstwa operacje będą realizowane w: 

mikro przedsiębiorstwach – 9, 

małych przedsiębiorstwach – 3. 

Wielkość przedsiębiorstw na podstawie liczby zakontraktowanych operacji w 2012 roku. 

Wzrost możliwości produkcyjnych związanych z tworzeniem nowych hodowli został odnotowany 

w przypadku 2 zakontraktowanych operacji. 

Wzrost możliwości produkcyjnych 
Wzrost 

(tony/rok) 
Liczba operacji 

3 1 

25 1 

28 2 

Różnice wielkości produkcji wynikające z powiększenia lub modernizacji istniejących hodowli 

zostały odnotowane w przypadku 6 zakontraktowanych operacji. 
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Największą grupę beneficjentów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 

 

 

ch z tworzeniem nowych hodowli został odnotowany 

Różnice wielkości produkcji wynikające z powiększenia lub modernizacji istniejących hodowli 

Osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą

mikro

małe
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Tabela 43 Różnice wielkości produkcji 
Gatunki ryb Różnica 

(tony/rok)
Morski pstrąg 

Karp 

Razem 

 

Agencja zrealizowała dla płatności na kwotę stanowiącą 81,20% alokacji przy czym w samym roku 

2012 kwota ta zrosła o 12,52%. 

 
Tabela 44 Zrealizowane płatności w ramach środka 2.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

dofinansowania w 

Dolnośląski 3 728 989,60

Kujawsko-Pomorski 3 698 527,80

Lubelski 3 526 977,52

Lubuski 0 

Łódzki 3 431 092,30

Małopolski 3 4 035 947,40

Mazowiecki 2 8 426 043,60

Opolski 1 

Podkarpacki 1 580 988,97

Podlaski 4 1 615 205,88

Pomorski 4 523 015,07

Śląski 10 3 583 337,76

Świętokrzyski 13 1 692 234,20

Warmińsko-Mazurski 6 1 039 206,63

Wielkopolskie 6 1 798 202,60

Zachodniopomorski 3 545 

KRAJ 65 26 311 617,23

*kurs euro 4.1309 zł/euro 
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ROK 2012 

Różnica 
(tony/rok) 

Liczba operacji 

1 1 

20,5 5 

21,5 6 

płatności na kwotę stanowiącą 81,20% alokacji przy czym w samym roku 

Zrealizowane płatności w ramach środka 2.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

728 989,60 176 472,34 20 5 353 124,86

698 527,80 169 098,21 12 1 408 378,20

526 977,52 127 569,66 31 3 655 194,77

- - 7 1 506 474,60

431 092,30 104 357,96 15 6 004 900,71

4 035 947,40 977 014,06 17 8 813 376,60

8 426 043,60 2 039 759,76 26 29 098 942,57

86 521,10 20 944,85 18 1 852 735,36

580 988,97 140 644,65 13 2 550 294,63

1 615 205,88 391 005,81 17 5 610 235,20

523 015,07 126 610,44 51 18 557 804,01

3 583 337,76 867 447,23 34 11 441 767,80

1 692 234,20 409 652,67 52 12 210 627,12

1 039 206,63 251 569,06 36 23 895 909,32

1 798 202,60 435 305,28 60 27 594 988,68

545 326,80 132 011,62 33 11 080 930,20

26 311 617,23 6 369 463,61 442 170 635 684,63
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płatności na kwotę stanowiącą 81,20% alokacji przy czym w samym roku 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

5 353 124,86 1 295 873,75 

1 408 378,20 340 937,37 

3 655 194,77 884 842,23 

1 506 474,60 364 684,35 

6 004 900,71 1 453 654,34 

8 813 376,60 2 133 524,56 

29 098 942,57 7 044 213,75 

1 852 735,36 448 506,47 

2 550 294,63 617 370,22 

5 610 235,20 1 358 114,50 

18 557 804,01 4 492 436,03 

11 441 767,80 2 769 800,24 

12 210 627,12 2 955 924,16 

23 895 909,32 5 784 673,88 

27 594 988,68 6 680 139,60 

11 080 930,20 2 682 449,39 

170 635 684,63 41 307 144,84 

 

Pozostałe
28%

Śląskie
7%

Świętokr
zyskie

7%
Pomorski

od początku 
środek 2.1
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Operacja realizowana w ramach środka „2.1 Inwestycje w chów i hodowle ryb” 

 

Tytuł operacji 

Modernizacja ośrodka hodowli pstrągów 

Beneficjent 

Ćwikła Marian Jan 

Województwo: Dolnośląskie 

Gmina: Radków 

Całkowita wartość operacji: 271 220,5 euro 

Wysokość dofinansowania: 139 243,6 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 104 432,7 euro 

Opis operacji 

Operacja realizowana była w gospodarswie 

pstrągowym, położonym na terenie górskim. 

Modernizacja stawów wyeliminowała z obiektu 

stawy ziemne trune do utrzymanina i dezynfekcji, 

rozbudowa osadnika znacznie poprawiła jakość 

wody odprowadanej z obiektu, budowa budynków 

magazynowo-gospodarczych oraz budowa drogi 

dojazdowej poprawiło ogólne funkjonowanie 

gospodarstwa oraz właściwe przechowywanie 

pasz, modernizacja kanałów doprowadzających 

umożliwiła czterokrotne naturalne wykorzystanie wody w obiekcie. zakup areatorów poprawił natlenienie 

wody w sezonie letnim.Realizacja w/w operacji pozwolił na stworzenie kompletnego ośrodku chowu 

ihodowli ryb łososiowarych od produkcji narybku do ryby handlowej. Wykorzystanie naturalnego położenia 

hodowli umożliwiło czterokrotne wykorzystanie wody w obiekcie i zwiększenie produkcji ryb do 100 t.  
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Operacja realizowana w ramach środka „2.1 Inwestycje w chów i hodowle ryb” 

 

Tytuł operacji 

Modernizacja i rozbudowa istniejącego obiektu 

chowu suma afrykańskiego 

Beneficjent 

CLARIUS S.C.Artur Patejuk, Teresa Patejuk 

Województwo: Lubelskie 

Gmina: Piszczac 

Całkowita wartość operacji: 383 338,74 euro 

Wysokość dofinansowania: 191 272,31 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 143 454,24 euro 

Opis operacji 

Operacja obejmowała uruchomienie nowego obiektu 

recyrkulacyjnego przeznaczonego do chowu suma 

afrykańskiego oraz modernizację już wykorzystywanego 

obiektu. Wcześniej eksploatowany obiekt pozwalał  

na roczną produkcję ok. 50 ton suma afrykańskiego,  

po uruchomieniu nowego obiektu nastąpiło zwiększenie 

produkcji gospodarstwa do ok. 100 ton przy zmniejszeniu 

kosztów produkcji poprzez redukcję strat energii  

i zastosowanie najnowszych technologii. Zwiększenie zdolności produkcyjnych gospodarstwa jak również 

doświadczenie i praktyka Pana Artura Patejuka właściciela przedsiębiorstwa wpłynęły na pojawienie się 

nowych grup klientów oraz umożliwiły wejście na nowe rynki zbytu. Realizacja operacji pozwoliła na skok 

technologiczny i produkcyjny dzięki wykorzystaniu środków unijnych. 

Gatunek ryby jaki hodowany jest przez wnioskodawcę to sum afrykański (łac. Clarias gariepinus).  
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Środek 2.2. Działania wodno-środowiskowe 

 

W ramach środka do grudnia 2012 r. zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków 

o dofinansowanie w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk  

i technik w chowie i hodowli ryb: 

 

• W ramach I naboru wniosków (od 7 września 2009 r. do 24 maja 2010 r.) zainteresowane podmioty 

mogły ubiegać się o rekompensaty z tytułu wszystkich wymogów objętych Pakietami I i II; 

• W ramach II naboru wniosków (od 25 lipca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.) zainteresowane podmioty 

mogły ubiegać się o rekompensaty z tytułu realizacji wymogów objętych Pakietem I i/lub Pakietem 

II w zakresie wymogu 8 dotyczącego obszarów objętych programem Natura 2000. 

• W ramach III naboru wniosków (od 12 do 25 września 2012 r.) zainteresowane podmioty mogły się 

ubiegać o rekompensaty z tytułu realizacji wymogu drugiego dotyczącego produkcji dodatkowych, 

cennych, rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1% masy rocznej produkcji oraz wymogu 

trzeciego dotyczącego wapnowania wapnem tlenkowym w ilości co najmniej pół tony na hektar 

objęty Pakietem 2. 

• Łącznie w ramach trzech naborów złożono 1 438 wniosków, w tym w ramach I kampanii–  

697 wniosków, w ramach II kampanii – 420 wniosków, III kampanii- 321 wniosków. Najwięcej 

wniosków (łącznie w ramach przeprowadzonych naborów) złożono w województwie śląskim  

(192 wnioski), lubelskim (187 wniosków), wielkopolskim (151 wniosków). Różnice regionalne  

w liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie w poszczególnych naborach mają charakter stały  

i wynikają z liczby oraz powierzchni gospodarstw rybackich w danym województwie.  

• Złożone wnioski o dofinansowanie były rozpatrzone terminowo. Do końca okresu 

sprawozdawczego w ramach naborów z 2012 r. rozpatrzono pozytywnie – 88,93% wniosków. 

Wskaźnik rozpatrzonych pozytywnie wniosków był podobny na poziomie poszczególnych 

oddziałów regionalnych. 

  

Kampanie przeprowadzone w 2012 roku zostały zrealizowane w związku z przyznaną nadkontraktacją. 

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie odpowiada 189,26% alokacji. W samym roku 2012 złożono 

wniosków na kwotę 56,13% alokacji. 
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Tabela 45 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.2 w podziale na województwa 

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania w 

Dolnośląski 27 42 268 924,00

Kujawsko-Pomorski 7 

Lubelski 91 24 565 960,30

Lubuski 46 11 259 000,00

Łódzki 70 13 766 135,00

Małopolski 27 3 202 129,00

Mazowiecki 71 13 862 233,50

Opolski 36 5 997 057,00

Podkarpacki 22 8 

Podlaski 30 5 485 895,00

Pomorski 3 298 420,00

Śląskie 92 20 435 071,00

Świętokrzyski 29 4 123 148,69

Warmińsko-Mazurski 46 4 706 851,00

Wielkopolski 108 23 900 902,50

Zachodniopomorski 36 3 491 

KRAJ 741 186 102 693,49
*kurs euro 4,1309 zł/euro  

 

 Od początku wdrażania programu zakontraktowano 85,45 % alokacji. W roku 2012 podpisano 

umowy na kwotę stanowiącą 47,32% alokacji.

Oddziale Regionalnym, najmniej w Pomorskim Oddziale Regionalnym. Ze względu na specyfikę środka 

z dofinansowania skorzystały przede wszystkim gospodarstwa karpiowe 

zaledwie kilkanaście z nich to gospodarstwa pstrągowe.

W ramach schematu Ochrona genetyczna ryb Agencja podpisała 6 umów. Beneficjentami są Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakład Ichtiobiologii i

w Gołyszu, Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Rybacki w

Sp. J., "Modehpolmo". W wyniku realizacji operacji ochroną objęte zostały m. in. zasoby genetyczne

hodowlanych karpia (jaktorowska i

  

Śląskie
11%

Wielkopol
skie
13%

Lubelski 
13%

Dolnośląs
kie
23%

Wnioski o dofinansowanie 
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ROK 2012 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.2 w podziale na województwa  
w 2012 r. od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

42 268 924,00 10 232 376,48 90 120 375 368,60

222 285,00 53 810,31 37 13 192 025,13

24 565 960,30 5 946 878,48 187 97 650 658,14

11 259 000,00 2 725 556,17 80 29 501 018,85

13 766 135,00 3 332 478,39 116 42 270 572,50

3 202 129,00 775 164,98 41 24 163 409,50

13 862 233,50 3 355 741,73 130 43 958 758,75

5 997 057,00 1 451 755,55 86 24 215 367,55

8 517 125,00 2 061 808,56 39 33 246 553,00

5 485 895,00 1 328 014,48 53 15 967 075,25

298 420,00 72 240,92 8 3 317 628,23

20 435 071,00 4 946 881,07 192 56 152 778,83

4 123 148,69 998 123,58 78 30 864 288,29

4 706 851,00 1 139 425,06 92 19 749 464,82

23 900 902,50 5 785 882,62 151 60 921 221,05

3 491 556,50 845 229,01 58 11 991 594,24

186 102 693,49 45 051 367,38 1438 627 537 782,73

Od początku wdrażania programu zakontraktowano 85,45 % alokacji. W roku 2012 podpisano 

stanowiącą 47,32% alokacji. Najwięcej umów podpisano w Lubelskim i Wielkopolskim 

Oddziale Regionalnym, najmniej w Pomorskim Oddziale Regionalnym. Ze względu na specyfikę środka 

dofinansowania skorzystały przede wszystkim gospodarstwa karpiowe – spośród 457 beneficjentów 

ilkanaście z nich to gospodarstwa pstrągowe. 

W ramach schematu Ochrona genetyczna ryb Agencja podpisała 6 umów. Beneficjentami są Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN 

Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Instytut Rybactwa 

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Rybacki w Wałczu - Kieszkowski i Wspólnicy 

wyniku realizacji operacji ochroną objęte zostały m. in. zasoby genetyczne

hodowlanych karpia (jaktorowska i sobieszyńska), siei szlachetnej, siei miedzieńskiej. 

 

Pozostałe
25%

Łódzki
7%

Mazowiec
ki 
8%Śląskie

11%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012

Śląskie
9%

Wielkopol
skie
10%

Lubelski 
15%

Dolnośląs
kie
19%

Wnioski o dofinansowanie od początku 
realizacji

 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

120 375 368,60 29 140 228,18 

13 192 025,13 3 193 499,03 

97 650 658,14 23 639 075,78 

29 501 018,85 7 141 547,57 

270 572,50 10 232 775,55 

24 163 409,50 5 849 429,79 

43 958 758,75 10 641 448,29 

24 215 367,55 5 862 007,69 

33 246 553,00 8 048 258,98 

15 967 075,25 3 865 277,60 

3 317 628,23 803 124,80 

56 152 778,83 13 593 352,25 

30 864 288,29 7 471 565,10 

19 749 464,82 4 780 910,90 

60 921 221,05 14 747 687,20 

11 991 594,24 2 902 901,12 

627 537 782,73 151 913 089,82 

 

Od początku wdrażania programu zakontraktowano 85,45 % alokacji. W roku 2012 podpisano 

Lubelskim i Wielkopolskim 

Oddziale Regionalnym, najmniej w Pomorskim Oddziale Regionalnym. Ze względu na specyfikę środka 

spośród 457 beneficjentów 

W ramach schematu Ochrona genetyczna ryb Agencja podpisała 6 umów. Beneficjentami są Szkoła 

Gospodarki Rybackiej PAN  

Suwałkach, Instytut Rybactwa 

Kieszkowski i Wspólnicy  

wyniku realizacji operacji ochroną objęte zostały m. in. zasoby genetyczne linii 

 

Pozostałe
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Łódzki
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Mazowiec
ki 
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Tabela 46 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.2 w podziale na województwa  

OR ARiMR 

w 2012 r. od początku realizacji programu 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Dolnośląski 17 33 748 547,00 8 169 780,68 33 40 437 222,32 9 788 961,80 

Kujawsko-Pomorski 6 106 589,00 25 802,85 26 9 963 417,55 2 411 924,17 

Lubelski 86 23 983 509,00 5 805 879,83 123 47 981 113,85 11 615 171,96 

Lubuski 45 6 999 895,00 1 694 520,56 55 12 483 403,70 3 021 957,37 

Łódzki 62 11 619 832,00 2 812 905,66 70 13 419 473,67 3 248 559,31 

Małopolski 25 2 767 953,00 670 060,52 28 14 512 446,78 3 513 144,06 

Mazowiecki 64 10 708 486,00 2 592 288,85 69 13 803 283,64 3 341 471,26 

Opolski 31 5 545 039,00 1 342 331,94 56 16 016 016,58 3 877 125,22 

Podkarpacki 18 7 400 104,00 1 791 402,36 26 19 133 071,34 4 631 695,60 

Podlaski 28 5 288 231,00 1 280 164,37 28 5 288 231,00 1 280 164,37 

Pomorski 1 63 840,00 15 454,26 1 63 840,00 15 454,26 

Śląski 83 15 674 682,00 3 794 495,63 88 18 420 587,70 4 459 218,98 

Świętokrzyski 26 2 946 773,00 713 348,91 54 21 369 752,17 5 173 146,81 

Warmińsko-Mazurski 40 4 106 241,00 994 030,60 61 11 779 671,77 2 851 599,35 

Wielkopolski 100 23 403 262,00 5 665 414,80 108 31 877 985,00 7 716 958,77 

Zachodniopomorski 27 2 549 905,50 617 276,02 39 6 782 931,58 1 641 998,49 

KRAJ 659 156 912 888,50 37 985 157,83 865 283 332 448,65 68 588 551,80 

*kurs euro 4,1309 zł/euro  

 

Tabela 47 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

 w zł w euro 

Minimalna kwota umowy 6 555,98 1 587,06 

Maksymalna kwota umowy 9 032 750,03 2 186 630,04 

Średnia kwota umowy 704 692,91 170 590,65 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Liczba umów i beneficjantów w poszczególnych oddziałach regionalnych w ujęciu narastającym do 

31.12.2012 r.. 
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Od początku realizacji programu 

Większość z płatności 76,20% zrealizowano w roku 2012.

Tabela 48 Zrealizowane płatności w ramach środka 2.2 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

dofinansowania w 

Dolnośląskie 48 39 034 058,26

Kujawsko-Pomorski 41 7 372 293,22

Lubelski 158 42 908 503,16

Lubuski 65 11 455 502,10

Łódzki 76 12 939 790,97

Małopolski 29 11 676 920,78

Mazowiecki 72 13 001 096,04

Opolski 80 13 832 648,04

Podkarpackie 34 16 819 

Podlaski 27 5 138 583,00

Pomorski 1 63 840,00

Śląskie 91 15 765 697,20

Świętokrzyskie 82 17 754 813,70

Warmińsko-Mazurski 78 9 158 561,20

Wielkopolskie 116 30 265 112,60

Zachodniopomorski 44 5 470 790,21

KRAJ 1042 252 657 489,98
*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Od początku realizacji programu zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 83,4 % alokacji. 

Większość z płatności 76,20% zrealizowano w roku 2012. 

Zrealizowane płatności w ramach środka 2.2 w podziale na województwa 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

39 034 058,26 9 449 286,66 64 40 316 926,62

7 372 293,22 1 784 669,98 61 9 267 497,15

42 908 503,16 10 387 204,52 194 47 490 389,56

11 455 502,10 2 773 125,01 75 12 483 403,70

12 939 790,97 3 132 438,69 84 13 329 809,37

11 676 920,78 2 826 725,60 31 13 410 379,28

13 001 096,04 3 147 279,30 77 13 639 806,64

13 832 648,04 3 348 579,74 105 15 912 589,78

16 819 279,50 4 071 577,50 42 19 133 071,34

5 138 583,00 1 243 937,88 27 5 138 583,00

63 840,00 15 454,26 1 63 840,00

15 765 697,20 3 816 528,41 96 16 205 001,80

17 754 813,70 4 298 049,75 110 21 370 247,77

9 158 561,20 2 217 086,16 99 10 756 630,64

30 265 112,60 7 326 517,85 124 31 877 985,00

5 470 790,21 1 324 357,94 55 6 136 618,73

252 657 489,98 61 162 819,24 1245 276 532 780,38

Pozostał
e

24%

Mazowie
cki 
7%

Łódzki
7%

Śląskie
10%
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zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 83,4 % alokacji. 

realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

40 316 926,62 9 759 840,86 

9 267 497,15 2 243 457,15 

47 490 389,56 11 496 378,41 

12 483 403,70 3 021 957,37 

13 329 809,37 3 226 853,56 

13 410 379,28 3 246 357,76 

13 639 806,64 3 301 897,08 

15 912 589,78 3 852 087,87 

19 133 071,34 4 631 695,60 

5 138 583,00 1 243 937,88 

63 840,00 15 454,26 

16 205 001,80 3 922 874,39 

21 370 247,77 5 173 266,79 

10 756 630,64 2 603 943,61 

31 877 985,00 7 716 958,77 

6 136 618,73 1 485 540,37 

276 532 780,38 66 942 501,73 
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Operacja realizowana w ramach środka „2.2 Działania wodno-środowiskowe” 

 

Tytuł operacji 

Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 

środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb 

Beneficjent 

 Waldemar Gliszczyński 

Województwo: Kujawsko-Pomorskie 

Gmina: Solec Kujawski 

Całkowita wartość operacji: 17 647 07 euro 

Wysokość dofinansowania: 17 647 07 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 13 235,30 euro 

Opis operacji 

Beneficjent na stawach rybnych prowadzi dobra 

praktykę rybacką oraz utrzymuje powierzchnię 

zarośniętą roślinnością wynurzoną na niezmienionym 

poziomie, produkuje cenne rodzime gatunki ryb  

w ilości co najmniej 1% masy rocznej produkcji, 

wapnuje wapnem tlenkowym w ilości co najmniej  

0,5 t/ha powierzchni ewidencyjnej wapnowanej tym 

wapnem, przestrzega zasady „stałych nurtów”, 

przestrzega zasady niemieszania obsad, utrzymuje 

wyspy, skarpy, groble wraz z ławami oraz inne nieużytki (pokryte trawą, roślinnością zielną, krzewami lub 

drzewami) lub zakłada sztuczne siedlisk. 
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Operacja realizowana w ramach środka „2.2 Działania wodno-środowiskowe” 

 

Tytuł operacji 

Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 

środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb 

Beneficjent 

 Grzemski Kazimierz Zbigniew 

Województwo: Dolnośląskie 

Gmina: Cieszków 

Całkowita wartość operacji: 52 239 04 euro 

Wysokość dofinansowania: 52 239 04 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 39 179,28 euro 

Opis operacji 

Beneficjent na terenie gospodarstwa utrzymuje i udostępnia ścieżki edukacyjne. 
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Środek 2.3 Środki na rzecz zdrowia zwierząt 

Uruchomienie środka 2.3 Środki na rzecz zdrowia zwierząt wiąże się z koniecznością opracowania 

przez Głównego Lekarza Weterynarii programu zwalczania chorób zakaźnych. Powyższy obowiązek wynika 

z decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii,  

o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. Opracowane przez GIW programy zwalczania chorób zakaźnych nie 

zostały zaaprobowane przez MRiRW. Wiązało się to z faktem, iż wdrożenie programów zwalczania chorób 

zakaźnych, a co za tym idzie uruchomienie tego środka, w warunkach polskich powodowałoby zbyt 

wysokie koszty, które nie mogłyby być zrealizowane nawet przy wsparciu z EFR. Jest to spowodowane 

przede wszystkim niezgłaszaniem przez hodowców ryb przypadków występowania w ich gospodarstwach 

chorób zakaźnych, jak również brakiem zakładów przetwórczych posiadających odpowiednie 

zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się wirusa do środowiska.  

 

  

Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe 

 

W roku 2012 złożono 23 wnioski o dofinansowanie na kwotę stanowiącą równowartość 53,35% 

alokacji, co podniosło poziom zainteresowani środkiem do wysokości 251,18% alokacji. 

 

Tabela 49 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.4 w podziale na województwa  

OR ARiMR 

w 2012 r. od początku realizacji programu 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Dolnośląskie 0 - - 1 83 028,60 20 099,40 

Kujawsko-Pomorski 6 278 487,40 67 415,67 21 1 329 173,17 321 763,58 

Lubelski 1 912 897,60 220 992,42 3 1 053 897,60 255 125,42 

Lubuskie 0 - - 6 892 960,33 216 166,05 

Podkarpackie 0 - - 1 171 600,00 41 540,58 

Podlaski 0 - - 4 243 084,22 58 845,34 

Pomorski 2 1 756 881,66 425 302,39 11 4 279 684,06 1 036 017,35 

Śląskie 2 579 000,00 140 163,16 3 664 237,00 160 797,16 

Warmińsko-Mazurski 8 2 686 654,00 650 379,82 81 19 934 203,86 4 825 632,15 

Wielkopolskie 3 657 000,00 159 045,24 19 4 352 040,00 1 053 533,13 

Zachodniopomorski 1 220 000,00 53 257,16 6 379 229,40 91 803,09 

KRAJ 23 7 090 920,66 1 716 555,87 156 33 383 138,24 8 081 323,26 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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W 2012 roku najwięcej umów zostało zawartych w 

(44%). Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta z podmiotem prywatnym Wylęgarnią 

Ryb "Sieja" i dotyczy budowy bazy rybackiej wraz z infrastrukturą oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. 

Łączna kwota podpisanych umów stanowi o 79,84% wykorzystaniu alokacji.

podpisanych umów stanowił 31,95% alokacji.

  

Tabela 50 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.4 w podziale na województwa 

OR ARiMR Liczba 
umów 

Kwota dofinansowania 
w PLN

Kujawsko-Pomorski 6 214 564,40

Lubelski 1 111 814,00

Pomorski 0 

Warmińsko-Mazurski 11 2 686 816,00

Wielkopolskie 7 1 232 722,60

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 25 4 245 917,00

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
 

Tabela 51 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 4

Maksymalna kwota umowy 585

Średnia kwota umowy 88

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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W 2012 roku najwięcej umów zostało zawartych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym 

(44%). Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta z podmiotem prywatnym Wylęgarnią 

budowy bazy rybackiej wraz z infrastrukturą oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. 

pisanych umów stanowi o 79,84% wykorzystaniu alokacji. W roku 2012 wartość 

podpisanych umów stanowił 31,95% alokacji. 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.4 w podziale na województwa  

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota dofinansowania 
w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota dofinansowania 
w PLN 

214 564,40 51 941,32 16 804 103,20

111 814,00 27 067,71 1 111 814,00

- - 1 319 230,00

2 686 816,00 650 419,04 59 6 107 088,24

1 232 722,60 298 415,02 16 3 145 597,80

- - 3 123 455,60

4 245 917,00 1 027 843,09 96 10 611 288,84

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

4 722,85 1 143,30 

585 725,72 141 791,31 

88 622,51 21 453,56 

 

Kujawsko-
Pomorski 

4%

Lubelski  
13%
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25%
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8%

rok 2012 - środek 

Warmińsk
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60%

Wnioski o dofinansowanie -
wdrażania - środek 2.4

 

 

Mazurskim Oddziale Regionalnym 

(44%). Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta z podmiotem prywatnym Wylęgarnią 

budowy bazy rybackiej wraz z infrastrukturą oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. 

W roku 2012 wartość 

początku realizacji programu 

Kwota dofinansowania 
 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

804 103,20 194 655,69 

111 814,00 27 067,71 

319 230,00 77 278,56 

6 107 088,24 1 478 391,69 

3 145 597,80 761 480,02 

123 455,60 29 885,88 

10 611 288,84 2 568 759,55 

Pozostałe
14%

Pomorski
13%

Wielkopol
skie
13%

- od początku 
środek 2.4
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Tabela 52 Zestawienie beneficjentów z przyznaną najwyższą łączną kwotą pomocy.

Nazwa Beneficjenta

Spółka cywilna Bogusław Wyszyński, Paweł Petrusewicz

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gospodarstwo Rybackie "Gosławice" Sp. z o.o.

Gospodarstwo Rybackie Ilawa Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 

 Spółka cywilna Bogusław Wyszyński, Paweł Petrusewicz

terenie miejscowości Sterławki Małe, które mają na celu:

• poprawę warunków postoju lub obsługi sprzętu pływającego służącego do połowu ryb poprzez 

budowę nadbrzeża wraz z pomostami cumowniczymi oraz hangarami;

•  poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych poprzez budowę bazy rybackiej wraz 

z infrastrukturą (budowa chłodni o kubaturze 405 m³) oraz wyposażeniem w niezbędny sprzęt 

(urządzenia do dostarczania wody, lodu jak i mycia skrzyń i innych pojemników)

 

W roku 2012 Agencja w ramach środka 2.4 

w wysokości stanowiącej równowartość 38,43% alokacji.

wypłaciła kwoty dofinansowania dla 31 beneficjentów w r

stanowią 69,52% przyznanego limitu.

  

Warmińsk

Mazurski 
63%

Wielkopol
skie 
29%

Umowy o dofinansowanie - rok 2012 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Zestawienie beneficjentów z przyznaną najwyższą łączną kwotą pomocy. 

Nazwa Beneficjenta 
Wysokość przyznanej pomocy 

(EUR) 

Spółka cywilna Bogusław Wyszyński, Paweł Petrusewicz 394020,87

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z ograniczoną 
330611,25

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 190576,78

Gospodarstwo Rybackie "Gosławice" Sp. z o.o. 188505,41

Gospodarstwo Rybackie Ilawa Spółka z ograniczoną 
144493,79

Spółka cywilna Bogusław Wyszyński, Paweł Petrusewicz w ramach środka 2.4 realizuje dwie operacje na 

miejscowości Sterławki Małe, które mają na celu: 

poprawę warunków postoju lub obsługi sprzętu pływającego służącego do połowu ryb poprzez 

budowę nadbrzeża wraz z pomostami cumowniczymi oraz hangarami; 

poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych poprzez budowę bazy rybackiej wraz 

z infrastrukturą (budowa chłodni o kubaturze 405 m³) oraz wyposażeniem w niezbędny sprzęt 

(urządzenia do dostarczania wody, lodu jak i mycia skrzyń i innych pojemników)

 

Agencja w ramach środka 2.4 zrealizowała w ramach 39 operacji dla 23 beneficjentów

równowartość 38,43% alokacji.. Od początku uruchomienia środka 2.4 Agencja 

wypłaciła kwoty dofinansowania dla 31 beneficjentów w ramach realizacji 85 operacji. Środki wypłacone 

% przyznanego limitu. 
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przyznanej pomocy 
 

394020,87 

330611,25 

190576,78 

188505,41 

144493,79 

w ramach środka 2.4 realizuje dwie operacje na 

poprawę warunków postoju lub obsługi sprzętu pływającego służącego do połowu ryb poprzez 

poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych poprzez budowę bazy rybackiej wraz  

z infrastrukturą (budowa chłodni o kubaturze 405 m³) oraz wyposażeniem w niezbędny sprzęt 

(urządzenia do dostarczania wody, lodu jak i mycia skrzyń i innych pojemników). 

 

operacji dla 23 beneficjentów 

. Od początku uruchomienia środka 2.4 Agencja 

amach realizacji 85 operacji. Środki wypłacone 

Kujawsko-
Pomorski 
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Pomorski 
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Warmińsk

Mazurski 

od początku wdrażania -
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Tabela 53 Zrealizowane płatności w ramach środka 2.4 w podziale na województwa 

OR ARiMR 
Liczba 

operacji 
dofinansowania w 

Kujawsko-Pomorski 5 

Pomorski 1 

Warmińsko-Mazurski 21 

Wielkopolskie 9 

Zachodniopomorski 3 

KRAJ 39 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

  

Kujawsko
Pomorski 

Wielkopols
kie 
32%

Zachodniop
omorski 
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Płatności - od poczaku wdrażania - środek 2.4
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Zrealizowane płatności w ramach środka 2.4 w podziale na województwa  

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

161 939,40 39 201,97 13 539 067,40

1 550,00 375,22 2 319 230,00

3 195 655,22 773 597,82 61 5 336 555,65

1 661 634,40 402 245,13 20 2 922 551,00

86 420,00 20 920,38 4 122 420,00

5 107 199,02 1 236 340,51 100 9 239 824,05

 

Kujawsko-
Pomorski 

6%
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Warmińsko
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58%

środek 2.4
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od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

539 067,40 130 496,36 

319 230,00 77 278,56 

5 336 555,65 1 291 862,71 

2 922 551,00 707 485,29 

122 420,00 29 635,19 

824,05 2 236 758,10 
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Pomorski 
0%

Warmińsk
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Mazurski 
63%
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Operacja realizowana w ramach środka „2.4 Rybołówstwo śródlądowe” 

 

Tytuł operacji 

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego jako 

awaryjnego zasilania wyposażenia magazynów do 

przechowywania ryb (zasilanie chłodni, wytwornicy 

lodu, napowietrzenia basenów z żywymi rybami) na 

działce 39/64 obręb Szwaderki w ramach 

Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki 

Beneficjent 

 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. 

Województwo: Warmińsko-Mazurskie 

Gmina: Olsztynek - obszar wiejski 

Całkowita wartość operacji: 19 189,1 euro 

Wysokość dofinansowania: 9 115,71 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 6 867,75 euro 

Opis operacji 

 Inwestycje dotyczące miejsc wyładunku i przystani, mające na celu poprawę jakości lub atrakcyjności 

produktów rybnych. 
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Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

W dniu 25 lipca 2012 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 2.5 

z zastosowaniem preferencji dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

W okresie sprawozdawczym złożono

prawie stanowiącą 83,77% alokacji

Regionalnym (38 wniosków). Od uruchomienia środka zostało złożonych łącznie 519 wniosków na kwotę 

prawie 331 mln euro, co stanowi aż 3

Tabela 54 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.5 w podziale na województwa 

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania w 

Dolnośląskie 3 13 598 883,80

Kujawsko-Pomorski 4 30 110 505,00

Lubelski 1 1 001 911,20

Lubuskie 2 835 173,91

Łódzki 6 21 199 589,40

Małopolski 18 6 926 835,48

Mazowiecki 11 10 796 577,60

Opolski 0 

Podkarpackie 3 4 140 975,77

Podlaski 3 1 585 548,00

Pomorski 38 161 251 916,40

Śląskie 13 26 135 655,40

Świętokrzyskie 2 1 204 341,00

Warmińsko-Mazurski 15 20 034 573,24

Wielkopolskie 8 15 

Zachodniopomorski 30 55 748 179,00

KRAJ 157 369 911 068,50

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

  

Zachodnio
pomorski

15%

Pomorski
44%

Wnioski o dofinansowanie 
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Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. 

został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 2.5 

z zastosowaniem preferencji dla mikro i małych przedsiębiorstw.  

okresie sprawozdawczym złożono 157 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę 

stanowiącą 83,77% alokacji. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Pomorskim Oddziale 

Regionalnym (38 wniosków). Od uruchomienia środka zostało złożonych łącznie 519 wniosków na kwotę 

, co stanowi aż 309,55% przyznanego limitu.  

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 2.5 w podziale na województwa  

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

13 598 883,80 3 291 990,56 9 22 384 860,16

30 110 505,00 7 289 090,76 18 78 128 201,70

1 001 911,20 242 540,66 4 5 819 235,60

835 173,91 202 177,23 3 2 099 263,62

21 199 589,40 5 131 954,15 15 62 516 384,03

6 926 835,48 1 676 834,46 35 18 430 906,98

10 796 577,60 2 613 613,89 26 23 682 164,16

- - 5 1 955 311,80

4 140 975,77 1 002 439,12 6 9 610 419,41

1 585 548,00 383 826,28 12 46 347 640,63

161 251 916,40 39 035 541,02 152 832 714 933,06

26 135 655,40 6 326 867,12 36 66 445 751,71

1 204 341,00 291 544,46 10 6 260 325,16

20 034 573,24 4 849 929,37 57 45 297 640,23

15 340 403,30 3 713 574,11 27 47 457 786,90

55 748 179,00 13 495 407,54 104 97 770 813,89

369 911 068,50 89 547 330,73 519 1 366 921 639,04

 

Pozostałe
20%

Łódzki
6%

Śląskie
7%

Kujawsko-
Pomorski

8%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012

Pozostałe
13%

Pomorski
61%

Wnioski o dofinansowanie -
realizacji

 

został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 2.5  

157 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę 

. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Pomorskim Oddziale 

Regionalnym (38 wniosków). Od uruchomienia środka zostało złożonych łącznie 519 wniosków na kwotę 

od początku realizacji programu 

Kwota 
wania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

22 384 860,16 5 418 882,12 

78 128 201,70 18 913 118,62 

5 819 235,60 1 408 708,90 

2 099 263,62 508 185,53 

62 516 384,03 15 133 841,06 

18 430 906,98 4 461 717,05 

23 682 164,16 5 732 930,88 

1 955 311,80 473 337,97 

9 610 419,41 2 326 471,09 

46 347 640,63 11 219 744,03 

832 714 933,06 201 581 963,51 

66 445 751,71 16 085 054,52 

6 260 325,16 1 515 486,98 

45 297 640,23 10 965 562,04 

47 457 786,90 11 488 486,02 

97 770 813,89 23 668 162,84 

1 366 921 639,04 330 901 653,16 

 

Pozostałe Wielkopol
skie
3%

Łódzki
5%

Śląskie
5%

Kujawsko-
Pomorski

6%Zachodnio
pomorski

7%

od początku 
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W 2012 roku najwięcej umów zostało zawartych w Pomorskim Oddziale Regionalnym. Umowy  

na najwyższe kwoty dofinansowania zostały zawarte z trzema firmami między innymi z Zakładem 

Przetwórstwa Rybnego "Łosoś" Sp. z o.o. Operacja realizowana przez w/w beneficjenta polega  

na rozbudowie istniejącego zakładu jak i na zakupie wyposażeniu. Inwestycja realizowana jest w dwóch 

etapach. Pierwszy etap obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu polegającą na dobudowaniu 

południowego skrzydła, w którym znajdzie się powiększony magazyn wyrobu gotowego, hala wysyłek, 

śluza ładunkowa, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia pomocnicze. W ramach tego etapu zostanie 

wykonane ogrodzenie oraz poszerzenie układu drogowego. Drugi etap obejmuje rozbudowę skrzydła 

zachodniego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz ogrodzeniem pomieszczenia, w którym zaplanowano 

ciągi technologiczne służące przygotowywaniu półproduktów dla potrzeb produkcji konserw. W ramach 

tego etapu zaplanowano budowę:  

• pomieszczenia przyjęcia surowca wraz z dokiem przeładowczym;  

• pomieszczenia gromadzenia odpadów wraz z dokiem przeładowczym; 

• hali przetwórstwa wstępnego surowca do produkcji konserw wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi; 

• hali wędzarni półproduktu do produkcji konserw wraz z pomieszczeniami pomocniczymi; 

• hali magazynowania surowca, opakowań, mrożnię składową surowca o pojemności 1 000 ton oraz 

chłodnię; 

• komory rozmrażania surowca; 

• zaplecza socjalnego dla 120 pracowników; 

• pomieszczenia biurowego; 

a także rozbudowę pomieszczenia trafostacji oraz połączenie funkcjonalne z częścią istniejącą zakładu 

poprzez dwie bramy w ścianach ogniowych. 

Ponadto projekt zakłada zakup następujących elementów wyposażenia: 

• myjnię komorową do skrzyń; 

• komorę rozmrażalniczą; 

• dwie półautomatyczne owijarki do palet; 

• dwie solankownice bębnowe; 

• dwie wytwornice solanki; 

• 20-stanowiskową linię do ręcznej obróbki ryb; 

• urządzenia chłodnicze do mrożni oraz chłodni; 

• linia do wędzenia ryb; 

• wózki widłowe (elektryczny, spalinowy i platformowy elektryczny). 

Całkowita kwota podpisanych umów stanowi 99,44% przyznanej alokacji z czego 26,17% zostało 

zakontraktowane w roku 2012. 
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Tabela 55 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.5 w podziale na województwa 

OR ARiMR Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

Dolnośląskie 1 130 192,80

Kujawsko-Pomorski 1 1 079 753,40

Lubelski 0 

Łódzki 2 3 679 002,60

Małopolski 1 242 820,00

Mazowiecki 2 818 295,60

Opolski 0 

Podkarpackie 1 147 720,00

Podlaski 0 

Pomorski 22 90 618 747,10

Śląskie 5 1 626 318,60

Świętokrzyskie 0 

Warmińsko-Mazurski 4 7 149 547,80

Wielkopolskie 3 808 005,60

Zachodniopomorski 9 9 265 858,20

KRAJ 51 115 566 261,70

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
Tabela 56 Podział statystyczny podpisanych umów w 201

 

Minimalna kwota umowy 

Maksymalna kwota umowy 37

Średnia kwota umowy 2

*kurs euro 4,1309 zł/euro  

 

  

 

W roku 2012 Agencja wypłaciła beneficjentom środki w wysokości 19,31% alokacji

całościowej realizacji na poziomie 73,98% alokacji.

Pozostałe
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Łódzki
3%

Pomorski
79%

Umowy o dofinansowanie - rok 2012 
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Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 2.5 w podziale na województwa  

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota dofinansowania 
w PLN 

130 192,80 31 516,81 6 6 464 878,20

1 079 753,40 261 384,54 5 14 381 701,80

- - 1 176 833,80

3 679 002,60 890 605,58 7 27 497 123,40

242 820,00 58 781,38 11 2 082 093,60

818 295,60 198 091,36 12 4 135 177,80

- - 3 1 109 832,60

147 720,00 35 759,76 3 784 515,00

- - 6 31 248 984,90

90 618 747,10 21 936 804,84 89 260 803 366,30

1 626 318,60 393 695,95 15 24 897 191,80

- - 2 1 174 873,20

7 149 547,80 1 730 748,21 21 14 453 368,60

808 005,60 195 600,38 14 9 390 301,40

9 265 858,20 2 243 060,40 69 40 518 360,50

115 566 261,70 27 976 049,21 264 439 118 602,90

Podział statystyczny podpisanych umów w 2012 r. 

w zł w euro 

39 462,69 9 553,05 

37 241 665,79 9 015 387,88 

2 285 622,26 553 298,86 

W roku 2012 Agencja wypłaciła beneficjentom środki w wysokości 19,31% alokacji, co przyniosło skutek w

na poziomie 73,98% alokacji. 
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od początku realizacji programu 

Kwota dofinansowania 
Kwota 

dofinansowania 
w EURO 

6 464 878,20 1 565 004,77 

14 381 701,80 3 481 493,57 

176 833,80 42 807,57 

27 497 123,40 6 656 448,57 

2 082 093,60 504 029,05 

4 135 177,80 1 001 035,56 

1 109 832,60 268 666,05 

 189 913,82 

31 248 984,90 7 564 691,69 

260 803 366,30 63 134 756,66 

24 897 191,80 6 027 062,34 

1 174 873,20 284 410,95 

14 453 368,60 3 498 842,53 

9 390 301,40 2 273 185,36 

40 518 360,50 9 808 603,57 

439 118 602,90 106 300 952,07 

 

przyniosło skutek w ich 
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Tabela 57 Zrealizowane płatności w ramach środka 2.5 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

dofinansowania w 

Dolnośląskie 3 890 051,46

Kujawsko-Pomorski 2 1 325 551,35

Lubelski 1 79 

Łódzki 1 229 020,00

Małopolski 7 854 880,20

Mazowiecki 4 427 422,84

Opolski 0 

Podkarpackie 1 110 790,00

Podlaski 0 

Pomorski 25 67 448 681,93

Śląskie 8 3 396 447,27

Świętokrzyskie 0 

Warmińsko-Mazurski 5 3 637 168,83

Wielkopolskie 6 862 755,34

Zachodniopomorski 10 6 002 326,80

KRAJ 73 85 264 296,02

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Zrealizowane płatności w ramach środka 2.5 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

890 051,46 215 461,88 10 6 461 475,47

1 325 551,35 320 886,82 9 14 206 720,47

79 200,00 19 172,58 2 176 538,60

229 020,00 55 440,70 10 21 097 018,26

854 880,20 206 947,69 8 988 403,00

427 422,84 103 469,67 23 4 101 725,30

- - 3 1 101 432,60

110 790,00 26 819,82 2 633 379,90

- - 10 26 987 528,81

67 448 681,93 16 327 841,86 112 172 264 170,95

3 396 447,27 822 205,15 16 23 478 924,88

- - 2 919 463,20

3 637 168,83 880 478,55 28 11 084 182,15

862 755,34 208 854,09 17 8 723 147,29

6 002 326,80 1 453 031,25 72 34 471 725,47

85 264 296,02 20 640 610,04 324 326 695 836,35
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od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

6 461 475,47 1 564 181,04 

14 206 720,47 3 439 134,44 

176 538,60 42 736,11 

21 097 018,26 5 107 123,93 

988 403,00 239 270,62 

4 101 725,30 992 937,45 

1 101 432,60 266 632,60 

633 379,90 153 327,34 

26 987 528,81 6 533 086,93 

172 264 170,95 41 701 365,55 

23 478 924,88 5 683 731,12 

919 463,20 222 581,81 

11 084 182,15 2 683 236,62 

8 723 147,29 2 111 682,03 

34 471 725,47 8 344 846,27 

326 695 836,35 79 085 873,87 
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Przykład operacji realizowanej w ramach środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

Operacja realizowana w ramach środka „2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

Tytuł operacji 

Rozwój Spółki "Ryby" Mielewczyk Jan i Wspólnicy 

oraz rozszerzenie oferty produktowej w wyniku 

inwestycji w budowę nowego obiektu zakładu 

przetwórstwa i konfekcjonowania ryb wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. 

Beneficjent 

Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb "Ryby" 

Mielewczyk Jan i Wspólnicy S.J. 

Województwo: Pomorskie 

Gmina: Kościerzyna 

Całkowita wartość operacji: 1 183 281,99 euro 

Wysokość dofinansowania: 556 895,64 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 418 397,97 euro 

Opis operacji 

Budowa budynku z infrastrukturą i zapleczem 

socjalnym oraz zakup urządzeń związanych  

z procesem przetwórstwa produktów rybnych, 

spowodował rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności. 

Ponadto nastąpiła rozbudowa istniejącego zakładu 

przetwórczego. W ramach operacji osiągnięto: 

otrzymanie produktu rybnego o zwiększonej wartości 

dodanej, udoskonalenie łańcucha chłodniczego, 

wzrost efektywności ekonomicznej i konkurencyjności, podniesienie poziomu BHP. Operacja korzystnie 

wpłynęła na środowisko (odzysk ciepła, gospodarka odpadami i inne techniki), oraz nastąpił wzrost 

poziom majątku trwałego. 
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Operacja realizowana w ramach środka „2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” 

 

Tytuł operacji 

Modernizacja oraz unowocześnienie systemów 

technologicznych dla zakładu WILBO SA 

Beneficjent 

WILBO SPÓŁKA AKCYJNA 

Województwo: Pomorskie 

Gmina: Gdynia 

Całkowita wartość operacji: 1 302 748,80 euro 

Wysokość dofinansowania: 315 726,67 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 236 795,06 euro 

Opis operacji 

Dzięki wsparciu z PO Ryby 2007 - 2013 wzrósł potencjał 

przetwórczy. Spółka zwiększyła produkcję wyrobów 

konserwowanych lub wstępnie zakonserwowanych  

o ponad 300 tony/rok oraz mrożonych lub głęboko 

zamrożonych o 190 ton/rok. Zatrudnienie w wyniku 

realizacji tej operacji wzrosło o 10 osób Obniżono 

koszty produkcji: energii elektrycznej, wody, ciepła, 

logistyki, napraw instalacji chłodniczej. Polepszyły się 

warunki socjalne, sanitarne i bhp. 
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4.2.3 Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi 

 

W ramach osi priorytetowej 3 Środki służące wspólnemu interesowi, z chwilą wejścia w życie 

rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie 

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

środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie 

operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1285, z późn. zm.) rozpoczęto realizację następujących środków: 

• Środek 3.1. Działania wspólne; 

• Środek 3.2.Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej; 

• Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach; 

• Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne; 

• Środek 3.5.Projekty pilotażowe. 

 W roku 2012 nabory w ramach poszczególnych środków odbywały się w następujących terminach:  

• Środek 3.1: od 2012-07-06 do 2012-08-03; 

• Środek 3.2: od 2012-08-14 do 2012-08-27; 

• Środek 3.3: od 2012-07-20 do 2012-08-02; 

Od początku wdrażania programu w ramach 3 osi priorytetowej złożono wnioski o dofinansowanie  

w kwocie stanowiącej 230,55 % alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco: 

Środek 3.1 - 325,23% 

Środek 3.2 - 286,21% 

Środek 3.3 - 193,92% 

Środek 3.4 - 408,56% 

Środek 3.5 - 205,55% 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 23,43% alokacji,  

co w podziale na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

Środek 3.1 - 128,02% 

Środek 3.2 - 21,07% 

Środek 3.3 - 11,21% 

Środek 3.4 - 0,00% 

Środek 3.5 - 0,00% 

Z uwagi na specyfikę wdrażanej osi najwięcej wniosków o dofinansowanie od początku 

uruchomienia programu złożono w województwie pomorskim 249 i warmińsko-mazurskim 147.  
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złożone wnioski

umowy/decyzje

zrealizowane płatności

 

Tabela 58 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 3

Środek Liczba 
złożonych 
wniosków 

3.1 Działania wspólne 103 

3.2 
Ochrona i rozwój 

fauny i flory 
2 

3.3 

Inwestycje w 
portach rybackich, 

miejscach 
wyładunku i 
przystaniach 

24 

3.
4 

Rozwój nowych 
rynków i kampanie 

promocyjne 
0 

3.5 
Projekty 

pilotażowe 
0 

Razem 129 
*kurs euro 4,1309 zł/euro  

 

€

0

złożone wnioski

umowy/decyzje

zrealizowane 
płatności

30,42 

3,46 

16,09 

-

-

46,97 

57,01 

32,11 

0 50
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rok 2012 całość - PO Ryby 

złożone wnioski € 49 962 528,26 € 491 637 384,51 

umowy/decyzje € 21 917 407,24 € 205 278 211,93 

zrealizowane płatności € 34 131 995,84 € 153 826 002,35 

Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 3 
za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowani

a w PLN 

Kwota 
dofinansowani

a w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

125 646 618,59 30 416 281,82 183 319 190 534,71

14 282 812,00 3 457 554,53 25 194 046 148,61

66 460 777,40 16 088 691,91 138 1 149 508 761,33

- - 270 235 514 683,31

- - 29 132 644 743,71

 206 390 207,99   49 962 528,26  645  2 030 904 871,67

€ 49,96 

€ 21,92 

€ 34,13 

491,64

205,28

153,83

200 400

Miliony Euro

Postępy wdrażania Osi 3

całość - PO Ryby rok 2012

77,27 

46,97 

57,01 

100 150 200 250

Miliony Euro

Kwota złożonych wniosków o dofinansowanie- Oś 3
Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 - Oś 3

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - Oś 3
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od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

319 190 534,71 77 269 005,47 

194 046 148,61 46 974 303,08 

1 149 508 761,33 278 270 779,09 

235 514 683,31 57 012 922,92 

132 644 743,71 32 110 373,94 

2 030 904 871,67   491 637 384,51  

 

600

Miliony Euro

278,27 

300

Miliony Euro
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 Od początku wdrażania programu w ramach 3 osi priorytetowej podpisano umowy o dofinansowanie  

w kwocie stanowiącej 96,26% alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco: 

Środek 3.1 - 76,05% 

Środek 3.2 - 96,41% 

Środek 3.3 - 99,46% 

Środek 3.4 - 92,13% 

Środek 3.5 - 101,21% 

W roku 2012 podpisano umowy o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 10,28% alokacji, co w podziale na 

poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

Środek 3.1 - 49,51% 

Środek 3.2 - 10,36% 

Środek 3.3 - 5,87% 

Środek 3.4 - 0,22% 

Środek 3.5 - 0,00% 

 
Tabela 59 Wnioski odrzucone w 2012 roku w ramach osi priorytetowej III 

Środek 
Liczba wniosków 
odrzuconych po 

weryfikacji wstępnej 

Liczba wniosków 
odrzuconych po 

weryfikacji 
formalno-

merytorycznej 

Liczba wniosków 
odrzuconych po 

całkowitej 
weryfikacji 

Łączna kwota 
wnioskowanej 
pomocy (PLN) 

3.1. Działania wspólne 1 7 22 49 425 936,07 

3.2.Ochrona i rozwój fauny i flory 
wodnej 

1 0 0 7 155 323,00 

3.3. Inwestycje w portach rybackich, 
miejscach wyładunku i przystaniach 

1 1 0 1 807 464,00 

3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie 
promocyjne 

0 0 2 9 429 000,00 

Razem 3 8 24 67 817 723,07 

 

Tabela 60 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3 

Środek 

za 2012 r. od początku realizacji 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania w 

EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania w 

EURO 

3.1 
Działania 
wspólne 

37 48 593 697,55 11 763 465,00 71 74 637 813,55 18 068 172,44 

3.2 
Ochrona i 

rozwój 
fauny i flory 

1 7 024 537,00 1 700 485,85 10 65 366 092,00 15 823 692,66 

3.3 

Inwestycje 
w portach 
rybackich, 
miejscach 

wyładunku i 
przystaniach 

16 34 793 383,00 8 422 712,48 94 589 562 351,16 142 720 073,39 

3.4 

Rozwój 
nowych 
rynków i 

kampanie 
promocyjne 

1 127 000,00 30 743,91 85 53 106 099,40 12 855 818,20 

3.5 
Projekty 

pilotażowe 
0 - - 10 65 311 409,56 15 810 455,24 

Razem 55 90 538 617,55 21 917 407,24 270 847 983 765,67 205 278 211,93 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Od początku wdrażania programu w ramach 3 osi 

priorytetowej zrealizowano płatności w kwocie 

stanowiącej 72,14% alokacji przyznanej na 

program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco:

Środek 3.1 - 49,15% 

Środek 3.2 - 48,22% 

Środek 3.3 - 81,60% 

Środek 3.4 - 78,51% 

Środek 3.5 - 39,62% 

 

 

W 2012 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie (06.07.2012 

przez pierwsze 14 dni terminu naboru (tj. 06.07.2012

w zakresie dotyczącym działalności uznanych organizacji p

11,76 

1,70 

8,42 

0,03 

-

18,07 

15,82 

12,86 

15,81 

0

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Kwota podpisanych umów/wydanych decyzji
Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
Umowy/Decyzje o dofinansowanie 

7,90 

1,49 

22,88 

1,33 

0,53 

11,68 

7,91 

10,96 

6,19 

0 20
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Płatności- rok 2012 
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Od początku wdrażania programu w ramach 3 osi 

priorytetowej zrealizowano płatności w kwocie 

przyznanej na 

program operacyjny. W podziale na poszczególne 

środki sytuacja przedstawia się następująco: 

W roku 2012 zrealizowano płatności w kwocie 

stanowiącej 16,01% alokacji, co w podziale na 

poszczególne środki zostało zobrazowane 

poniżej: 

 

Środek 3.1 - 33,25% 

Środek 3.2 - 9,05% 

Środek 3.3 - 15,95% 

Środek 3.4 - 9,52% 

Środek 3.5 - 3,41% 

 

Środek 3.1. Działania wspólne 

W 2012 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie (06.07.2012 

przez pierwsze 14 dni terminu naboru (tj. 06.07.2012-19.07.2012) mogły być składane wyłącznie wnioski 

w zakresie dotyczącym działalności uznanych organizacji producentów obejmujących tworzenie tych organizacji 

50 100

Miliony Euro

Kwota podpisanych umów/wydanych decyzji- Oś 3
Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - Oś 3
Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 - Oś 3

22,88 
117,09 
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W roku 2012 zrealizowano płatności w kwocie 

iącej 16,01% alokacji, co w podziale na 

poszczególne środki zostało zobrazowane 

 

W 2012 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie (06.07.2012 – 3.08.2012) przy czym 

19.07.2012) mogły być składane wyłącznie wnioski  

roducentów obejmujących tworzenie tych organizacji 

142,72 

150

Miliony Euro

117,09 

140Miliony Euro

Oś 3
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lub ich restrukturyzację, a także opracowanie lub realizację planów poprawy jakości

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji r

produktów rybołówstwa i akwakultury. W 2012 roku zostało złożonych 

na kwotę stanowiącą 325,23% alokacji

Regionalnym i Zachodniopomorskim. Łącznie w ra

o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 128,02% limitu finansowego

 

Tabela 61 Wnioski złożone w ramach środka 3.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania w 

Dolnośląski 1  

Kujawsko-Pomorski 16  13 412 068,90

Lubelski 4 1 313 258,12

Lubuski 1  

Małopolski 0 

Mazowiecki 1  

Podlaski 10  

Pomorski 12 8 006 865,00

Śląski 2  

Świętokrzyski 3 2 298 670,00

Warmińsko-Mazurski 23  23 536 813,07

Wielkopolski 10 9 182 321,00

Zachodniopomorski 20  65 851 153,50

KRAJ 103 125 646 618,59
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
W okresie sprawozdawczym Agencja zawarła

z czego najwięcej umów zostało zawartych w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym. W ujęciu 

narastającym Agencja zawarła 71 umów na kwotę 

Wśród podpisanych umów w 2012 roku najniższa kwota dofinansowania została zakontr

w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym. Beneficjentem pomocy jest Polski Związek Wędkarski Okręg 

w Poznaniu, który zaprezentował nowoczesne urządzenie do elektropołowów i przeprowadził szkolenie 

Poostałe
5%

Warmińsk

Mazurski

Zachodnio
pomorski

52%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 
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a także opracowanie lub realizację planów poprawy jakości, o których mowa w art. 12 

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji r

produktów rybołówstwa i akwakultury. W 2012 roku zostało złożonych 103 wniosków o dofinansowanie 

stanowiącą 325,23% alokacji. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Warmińsko

i Zachodniopomorskim. Łącznie w ramach dwóch naborów zostały 

stanowiącą 128,02% limitu finansowego. 

Wnioski złożone w ramach środka 3.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

 417 800,00  101 140,19 1  417 800,00

13 412 068,90  3 246 766,78 23  17 359 281,90

1 313 258,12  317 910,90 4 1 313 258,12

 527 800,00  127 768,77 1  527 800,00

- - 2  12 140 406,00

 462 673,00  112 002,95 4 3 212 009,47

 370 675,00 89 732,26 2  370 675,00

8 006 865,00  1 938 285,85 35  28 814 136,53

 266 521,00 64 518,87 9 3 551 363,26

2 298 670,00  556 457,43 3 2 298 670,00

23 536 813,07  5 697 744,58 42  59 483 685,07

9 182 321,00  2 222 837,88 20  25 684 993,86

65 851 153,50 15 941 115,37 37  164 016 455,50

125 646 618,59 30 416 281,82 183 319 190 534,71

W okresie sprawozdawczym Agencja zawarła 37 umów na łączną kwotę stanowiącą 49,51% alokacji

z czego najwięcej umów zostało zawartych w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym. W ujęciu 

narastającym Agencja zawarła 71 umów na kwotę stanowiącą 76,05% alokacji środków.

Wśród podpisanych umów w 2012 roku najniższa kwota dofinansowania została zakontr

w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym. Beneficjentem pomocy jest Polski Związek Wędkarski Okręg 

w Poznaniu, który zaprezentował nowoczesne urządzenie do elektropołowów i przeprowadził szkolenie 

Pomorski
6%

Wielkopol
skie
7%

Kujawsko-
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11%

Warmińsk
o-

Mazurski
19%

rok 2012 - środek 3.1
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Wnioski o dofinansowanie - od początku wdrażania 
środek 3.1

 

, o których mowa w art. 12 

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

wniosków o dofinansowanie  

. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale 

 złożone 183 wnioski  

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

417 800,00  101 140,19 

17 359 281,90  4 202 300,20 

1 313 258,12  317 910,90 

527 800,00  127 768,77 

12 140 406,00  2 938 925,17 

3 212 009,47  777 556,82 

370 675,00 89 732,26 

28 814 136,53  6 975 268,47 

3 551 363,26  859 706,91 

2 298 670,00  556 457,43 

59 483 685,07 14 399 691,37 

25 684 993,86  6 217 771,88 

164 016 455,50 39 704 775,11 

319 190 534,71 77 269 005,47 

 

stanowiącą 49,51% alokacji,  

z czego najwięcej umów zostało zawartych w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym. W ujęciu 

% alokacji środków. 

Wśród podpisanych umów w 2012 roku najniższa kwota dofinansowania została zakontraktowana 

w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym. Beneficjentem pomocy jest Polski Związek Wędkarski Okręg  

w Poznaniu, który zaprezentował nowoczesne urządzenie do elektropołowów i przeprowadził szkolenie 

Małopolski
Kujawsko-
Pomorski

5%

Wielkopolsk
ie
8%

Pomorski
9%
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dotyczące metod i zasad jego użytkowania. Założeniem 

połowów i sprzętu połowowego. 

Najwyższą kwotę dofinansowania przyznano spółce Szkuner na realizację inwestycji dotyczącej 

zakupu kompletnej linii technologicznej do sortowania i dystrybucji śledzia bałtyckiego w P

we Władysławowie. Również interesująca inwestycja jest realizowana w Porcie Kołobrzeskim przez 

Kołobrzeską Grupa Producentów Ryb. Operacja dotyczy poprawy wyładunku ryb, przewożonych luzem 

w wodzie morskiej, z kutra do portu za pomocą pomp ciśnieni

między innymi zakup zestawu załadunkowo 

z dwoma zbiornikami, czterech samochodów chłodni i wózka widłowego.

 

Tabela 62 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów 

dofinansowania w 

Kujawsko-Pomorski 3 1 933 137,40

Mazowiecki 0 

Pomorski 9 7 245 108,00

Śląskie 2 

Warmińsko-Mazurski 0 

Wielkopolskie 9 3 103 584,00

Zachodniopomorski 14 36 047 507,15

KRAJ 37 48 593 697,55

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 
Tabela 63 Podział statystyczny podpisanych umów

 

Minimalna kwota umowy 538

Maksymalna kwota umowy 7 37

Średnia kwota umowy 2 186

*kurs euro 4,1309 zł/euro  
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ROK 2012 

dotyczące metod i zasad jego użytkowania. Założeniem szkolenia była promocja selektywnych metod 

 

Najwyższą kwotę dofinansowania przyznano spółce Szkuner na realizację inwestycji dotyczącej 

zakupu kompletnej linii technologicznej do sortowania i dystrybucji śledzia bałtyckiego w P

we Władysławowie. Również interesująca inwestycja jest realizowana w Porcie Kołobrzeskim przez 

Kołobrzeską Grupa Producentów Ryb. Operacja dotyczy poprawy wyładunku ryb, przewożonych luzem 

w wodzie morskiej, z kutra do portu za pomocą pomp ciśnieniowych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 

między innymi zakup zestawu załadunkowo - wyładunkowego na statek, zakup mobilnego zestawu pompy 

z dwoma zbiornikami, czterech samochodów chłodni i wózka widłowego. 

owy o dofinansowanie w ramach środka 3.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

1 933 137,40 467 970,03 6 2 133 618,40

- - 1 95 155,00

7 245 108,00 1 753 881,24 23 13 619 356,00

264 361,00 63 995,98 2 264 361,00

- - 4 4 068 418,00

3 103 584,00 751 309,40 16 4 079 661,00

36 047 507,15 8 726 308,35 19 50 377 244,15

48 593 697,55 11 763 465,00 71 74 637 813,55

Podział statystyczny podpisanych umów 

w zł w euro 

538 169,19 130 278,92 

371 707,25 1 784 528,13 

186 354,21 529 268,25 
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szkolenia była promocja selektywnych metod 

Najwyższą kwotę dofinansowania przyznano spółce Szkuner na realizację inwestycji dotyczącej 

zakupu kompletnej linii technologicznej do sortowania i dystrybucji śledzia bałtyckiego w Porcie  

we Władysławowie. Również interesująca inwestycja jest realizowana w Porcie Kołobrzeskim przez 

Kołobrzeską Grupa Producentów Ryb. Operacja dotyczy poprawy wyładunku ryb, przewożonych luzem  

owych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 

wyładunkowego na statek, zakup mobilnego zestawu pompy 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

2 133 618,40 516 502,07 

95 155,00 23 034,93 

13 619 356,00 3 296 946,43 

264 361,00 63 995,98 

4 068 418,00 984 874,48 

4 079 661,00 987 596,17 

50 377 244,15 12 195 222,38 

74 637 813,55 18 068 172,44 

 

Mazowiec
ki  
0%Pomorski 

Śląskie 
0%

Warmińsk
o-

Mazurski 
5%

Wielkopol
skie 
6%



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

70

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone środki dla 16 beneficjentów w wysokości 

odpowiednikiem 33,25% alokacji. W ujęciu narastającym Agencja wypłaciła 

49,15% dostępnego limitu.  

Tabela 64 Zrealizowane płatności w ramach środka 3.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

dofinansowania w 

Kujawsko-Pomorski 1 407 354,00

Mazowiecki 0 

Pomorski 8 1 929 751,20

Śląskie 2 255 338,50

Warmińsko-Mazurski 3 728 124,00

Wielkopolskie 10 1 110 743,00

Zachodniopomorski 19 28 201 818,06

KRAJ 43 32 633 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone środki dla 16 beneficjentów w wysokości 

. W ujęciu narastającym Agencja wypłaciła ponad 11,6 mln euro

Zrealizowane płatności w ramach środka 3.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

407 354,00 98 611,44 4 607 835,00

- - 1 84 843,17

1 929 751,20 467 150,31 22 6 500 352,20

255 338,50 61 811,83 1 255 338,50

728 124,00 176 262,80 10 2 098 197,00

1 110 743,00 268 886,44 12 1 852 601,00

28 201 818,06 6 827 039,64 18 36 842 666,06

32 633 128,76 7 899 762,46 68 48 241 832,93
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W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone środki dla 16 beneficjentów w wysokości będącej 

ponad 11,6 mln euro, co stanowi 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

607 835,00 147 143,48 

84 843,17 20 538,66 

6 500 352,20 1 573 592,24 

255 338,50 61 811,83 

2 098 197,00 507 927,33 

1 852 601,00 448 473,94 

36 842 666,06 8 918 798,82 

48 241 832,93 11 678 286,31 

 

Śląskie 
1%

Warmińsk
o-

Mazurski 
2%

Wielkopol
skie 
3%

środek 3.1
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Przykład operacji realizowanej w ramach środka 3.1 „Działania wspólne” 

Tytuł operacji 

Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz 

propagowanie współpracy między przedstawicielami 

nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie 

wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych. 

Beneficjent 

Instytut Rybactwa Śródlądowego  

im. Stanisława Sakowicza 

Województwo: Warmińsko – Mazurskie 

Gmina: Olsztyn 

Całkowita wartość operacji: 366 925,37 euro 

Wysokość dofinansowania: 342 509,38 euro 

(projekt jest w trakcie realizacji) 

Wysokość dofinansowania EFR: 256 882,04 euro  

Opis operacji 

W ramach projektu „WYLĘGARNIA” przeprowadzonych 

zostanie 6 corocznych konferencji, na których prezentowane 

będą zagadnienia z zakresu wylęgarnictwa i podchowu 

organizmów wodnych (produkcji materiału zarybieniowego/ 

obsadowego). Zakres merytoryczny i tematyka konferencji jest 

ustalana w oparciu o aktualne, istotne dla branży rybackiej 

problemy, a także najnowsze osiągnięcia i rozwiązania 

naukowe. Tematyka projektu „WYLĘGARNIA” obejmuje zagadnienia: innowacyjnych metod 

kontrolowanego rozradzania organizmów wodnych, nowatorskich biotechnik produkcji materiału 

zarybieniowego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji, nowatorskich biotechnik produkcji materiału 

zarybieniowego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji, profilaktyki i terapii chorób organizmów 

wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem epizoocji występujących w intensywnych systemach hodowli, 

nowatorskich rozwiązań technicznych stosowanych w wylęgarnictwie i podchowie organizmów wodnych, 

regulacji weterynaryjnych i przepisów administracyjno-prawnych odnoszących się do obiektów 

wylęgarniczo-podchowalniczych, promowania zasad dobrej praktyki rybackiej w pracach wylęgarniczo-

podchowowych, tj. poprawy warunków i metod rozradzania, chowu, odławiania i transportu organizmów 

wodnych. 

Na konferencjach zaproszeni eksperci wygłoszą prelekcje dotyczące w/w zagadnień. Dodatkowo 

każda coroczna konferencja zwieńczona zostanie m.in. opracowaniem i wydaniem monografii zawierającej 

publikacje z zakresu prezentowanej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej i broszury z abstraktami 

(wydanych zostanie 6 monografii i 6 broszur z abstraktami). Informacje o projekcie będą dostępne na 

stronie internetowej,której opracowanie planowane jest w ramach realizacji projektu.  
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Przykład operacji realizowanej w ramach środka 3.1 „Działania wspólne” 

Tytuł operacji 

Organizacja konferencji dla sektora rybackiego 

związanego z produkcją karpia 

Beneficjent 

Polskie Towarzystwo Rybackie 

Województwo: wielkopolskie 

Gmina: Poznań 

Całkowita wartość operacji: 116 197,44 euro 

Wysokość dofinansowania: 116 197,44 euro  

Wysokość dofinansowania EFR: 87 148,08 euro 

Opis operacji 

Szkolenie producentów Ryb 15-17 luty 2012 Paprotnia: 

Szkolenie Producentów Ryb zostało przeprowadzone 

zgodnie z przyjętymi założeniami. Efektem szkolenia 

było podniesienie wiedzy producentów ryb, 

hodowców w ww. zakresie oraz integracja 

środowiska rybackiego, w tym pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi a środowiskiem naukowym. 

Przeszkolono 209 osób, którym zapewniono 

zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. 

Szkolenie producentów Ryb 6-7 luty 2013 Licheń Stary: 

szkolenie Producentów Ryb zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętymi założeniami. Efektem szkolenia 

było podniesienie wiedzy producentów ryb, hodowców w ww. zakresie oraz integracja środowiska 

rybackiego, w tym pomiędzy podmiotami gospodarczymi a środowiskiem naukowym. Przeszkolono ponad 

230 osób, którym zapewniono komfortowe zakwaterowanie, pełne wyżywienie wraz z całodziennym 

serwisem kawowym, udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe. 
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Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

 W 2012 roku został ogłoszony drugi nabór wniosków 

sierpnia 2012) w ramach środka 3.2. W okresie sprawozdawczym zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie

w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym na łączną wnioskowan

stanowiącą 21,07% alokacji Oba wnioski zostały złożone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 

Stanisława Sakowicza i dotyczyły zarybiania w 2012 r. wód dorzeczy Odry i Wisły narybkiem węgorza 

europejskiego Anguilla anguilla (L.)

złożonych wniosków stanowi 286,21% alokacji.

Tabela 65 Wnioski złożone w ramach środka 3.1 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania w 

Dolnośląskie 0 

Mazowiecki 0 

Podkarpackie 0 

Pomorski 0 

Warmińsko-Mazurski 2 14 282 812,00

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 2 14 282 812,00

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 
 

Od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2012 r. Agencja zawarła 10 umów na łączną kwotę prawie 

16 mln euro, co stanowi 96,41% limitu. Spośród w/w umów 3 operacje są realizowane przez Instytut 

Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza i dotyczą zarybien

narybkiem węgorza europejskiego 

w Polsce w celu ochrony węgorza europejskiego 

budowy 10 przepławek na następujących rzekach: Wisłok, Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie, Skotawie, Łebie 

jak i przebudowie jazu piętrzącego na rzece San. 

Zachodniopomorski 
16%

Wnioski o dofinansowanie 
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 

ogłoszony drugi nabór wniosków o dofinansowanie (w terminie od 14

w ramach środka 3.2. W okresie sprawozdawczym zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie

Mazurskim Oddziale Regionalnym na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 

Oba wnioski zostały złożone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 

Stanisława Sakowicza i dotyczyły zarybiania w 2012 r. wód dorzeczy Odry i Wisły narybkiem węgorza 

Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji. Od początku programu kwota 

złożonych wniosków stanowi 286,21% alokacji. 

Wnioski złożone w ramach środka 3.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

- - 2 11 454 384,00

- - 2 6 539 914,00

- - 2 29 535 065,00

- - 6 10 252 040,11

14 282 812,00 3 457 554,53 7 106 238 334,00

- - 6 30 026 411,50

14 282 812,00 3 457 554,53 25 194 046 148,61

Od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2012 r. Agencja zawarła 10 umów na łączną kwotę prawie 

16 mln euro, co stanowi 96,41% limitu. Spośród w/w umów 3 operacje są realizowane przez Instytut 

Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza i dotyczą zarybienia wód dorzecza Odry i Wisły 

narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) jak i monitorowaniem efektów wdrażania PGZW 

w Polsce w celu ochrony węgorza europejskiego Anguilla Anguilla. Pozostałe siedem operacji dotyczy 

ępujących rzekach: Wisłok, Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie, Skotawie, Łebie 

jak i przebudowie jazu piętrzącego na rzece San.  

Dolnośląskie 
6%

Mazowiecki  
3%

Podkarpackie 

Pomorski 
5%

Warmińsko-
Mazurski 

55%

Zachodniopomorski 

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - środek 3.2
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o dofinansowanie (w terminie od 14-27 

w ramach środka 3.2. W okresie sprawozdawczym zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie  

ą kwotę dofinansowania 

Oba wnioski zostały złożone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. 

Stanisława Sakowicza i dotyczyły zarybiania w 2012 r. wód dorzeczy Odry i Wisły narybkiem węgorza 

Od początku programu kwota 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

11 454 384,00 2 772 854,34 

6 539 914,00 1 583 169,29 

29 535 065,00 7 149 789,39 

10 252 040,11 2 481 793,34 

106 238 334,00 25 717 963,16 

30 026 411,50 7 268 733,57 

194 046 148,61 46 974 303,08 

 

Od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2012 r. Agencja zawarła 10 umów na łączną kwotę prawie 

16 mln euro, co stanowi 96,41% limitu. Spośród w/w umów 3 operacje są realizowane przez Instytut 

ia wód dorzecza Odry i Wisły 

jak i monitorowaniem efektów wdrażania PGZW  

Pozostałe siedem operacji dotyczy 

ępujących rzekach: Wisłok, Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie, Skotawie, Łebie 

Mazowiecki  

Podkarpackie 
15%

Pomorski 
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Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta w 2010 roku z Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inwestycj

na rzece San w Przemyślu.  

W roku 2012 zakontraktowano 10,36% alokacji.

Tabela 66 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.2 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

Mazowiecki  

Podkarpackie 0 

Pomorski 0 

Warmińsko-Mazurski 1 7 024 537,00

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 1 7 024 537,00

*kurs euro 4,1309 zł/euro  

Tabela 67 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 575 701,43

Maksymalna kwota umowy 25 371 391,25

Średnia kwota umowy 6 550 759,24

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym Agencja wypłaciła 

W ujęciu narastającym Agencja wypłaciła 

poziom wypłat w 2012 roku (9,05% alokacji) 

6 mln euro nie została jeszcze zrealizowana.

 

  

Warmińsko
Mazurski 

Zachodniopomorski 

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
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ROK 2012 

Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta w 2010 roku z Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inwestycja dotyczy przebudowy jazu piętrzącego na przepławkę dla ryb 

W roku 2012 zakontraktowano 10,36% alokacji. 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.2 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota dofinansowania w 
EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

- - 1 6 347 441,00

- - 1 25 433 

- - 3 2 160 438,00

7 024 537,00 1 700 485,85 3 20 283 168,00

- - 2 11 141 621,00

7 024 537,00 1 700 485,85 10 65 366 092,00

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

575 701,43 139 364,65 

25 371 391,25 6 141 855,59 

6 550 759,24 1 585 794,68 

okresie sprawozdawczym Agencja wypłaciła 4 beneficjentom prawie 1,5 mln euro 

W ujęciu narastającym Agencja wypłaciła prawie 8 mln euro co stanowi 48,22% dostępnego limitu. Niski 

w 2012 roku (9,05% alokacji) jest spowodowany tym, iż największa inwestycja na ponad 

nie została jeszcze zrealizowana. 

 

Mazowiecki  
10%

Podkarpackie 
39%

Pomorski 
3%

Warmińsko-
Mazurski 

31%

Zachodniopomorski 
17%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - środek 3.2

 

Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta w 2010 roku z Przedsiębiorstwem 

a dotyczy przebudowy jazu piętrzącego na przepławkę dla ryb 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

6 347 441,00 1 536 575,81 

25 433 424,00 6 156 872,35 

2 160 438,00 522 994,50 

20 283 168,00 4 910 108,69 

11 141 621,00 2 697 141,30 

65 366 092,00 15 823 692,66 

 

prawie 1,5 mln euro dofinansowania. 

% dostępnego limitu. Niski 

jest spowodowany tym, iż największa inwestycja na ponad  
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Tabela 68 Zrealizowane płatności w ramach środka 3.2 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

Mazowiecki 1 28 800,00

Pomorski 1 4 999,00

Warmińsko-Mazurski 2 6 104 625,00

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 4 6 138 424,00

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

 
Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

W 2012 roku w terminie od 20 lipca do 2 sierpnia 2012 r., został ogłoszony drugi nabór wniosków 

o dofinansowanie w ramach środka 3.3. Ze względu na specyfikę wdrażanego środka wnioski zostały 

złożone w dwóch Oddziałach Regionalnych: Pomorskim i Zachodniop

stanowiącą 11,21% alokacji. Od uruchomienia Programu zostały złożone wnioski na kwotę ponad 

euro, co zagospodarowało limit w 

 

Tabela 69 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 3.3 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Mazowiecki 0 

Pomorski 20 55 443 554,40

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 4 11 017 

KRAJ 24 66 460 777,40

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Zachodnio
pomorski 

34%

Płatności - od poczaku wdrażania 
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ROK 2012 

Zrealizowane płatności w ramach środka 3.2 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

28 800,00 6 971,85 4 6 426 582,00

4 999,00 1 210,15 4 2 044 447,00

6 104 625,00 1 477 795,40 4 13 075 587,00

- - 3 11 146 136,00

6 138 424,00 1 485 977,39 15 32 692 752,00

 

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

W 2012 roku w terminie od 20 lipca do 2 sierpnia 2012 r., został ogłoszony drugi nabór wniosków 

o dofinansowanie w ramach środka 3.3. Ze względu na specyfikę wdrażanego środka wnioski zostały 

złożone w dwóch Oddziałach Regionalnych: Pomorskim i Zachodniopomorskim

. Od uruchomienia Programu zostały złożone wnioski na kwotę ponad 

, co zagospodarowało limit w 193,92%. 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 3.3 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

- - 1 62 652 000,00

55 443 554,40 13 421 664,63 86 544 696 270,53

- - 1 1 127 130,51

11 017 223,00 2 667 027,28 50 541 033 360,29

66 460 777,40 16 088 691,91 138 1 149 508 761,33

Mazowiec
ki  

20%

Pomorski 
6%

Warmińsk
o-

Mazurski 
40%

od poczaku wdrażania - środek 3.2

Pomorski 
0%

Warmińsk
o-

Mazurski 
99%

Płatności- rok 2012 - środek 3.2
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od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

6 426 582,00 1 555 734,10 

2 044 447,00 494 915,64 

13 075 587,00 3 165 311,92 

11 146 136,00 2 698 234,28 

32 692 752,00 7 914 195,94 

 

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach 

W 2012 roku w terminie od 20 lipca do 2 sierpnia 2012 r., został ogłoszony drugi nabór wniosków  

o dofinansowanie w ramach środka 3.3. Ze względu na specyfikę wdrażanego środka wnioski zostały 

omorskim na łączną kwotę 

. Od uruchomienia Programu zostały złożone wnioski na kwotę ponad 278 mln 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

62 652 000,00 15 166 670,70 

544 696 270,53 131 858 982,43 

1 127 130,51 272 853,50 

541 033 360,29 130 972 272,46 

1 149 508 761,33 278 270 779,09 

Mazowiec
ki  
1%

środek 3.2
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W okresie sprawozdawczym Agencja zawarła 16 umów na łączną kwotę dofinansowania prawie 

8,5 mln euro – co stanowi 5,87% alokacji 

Regionalnym (15) natomiast najwyższe kwoty dofinansowania zostały zakontraktowane w Zachodniopomorskim

Oddziale Regionalnym. Od początku programu podpisano 94 umowy na

stanowiącą prawie 99,46% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym umowa na najniższą kwotę dofinansowania została zawarta 

z Urzędem Morskim w Gdyni. Przedmiotem operacji jest budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej.

Zrealizowana inwestycja ma dodatnio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków obsługi statków 

rybackich w przystani rybackiej w Stegnie. Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta

 z beneficjentem Szkuner spółka z ograniczoną odpowiedzialn

systemu sortowania i dystrybucji śledzia bałtyckiego w Porcie we Władysławowie.

Tabela 70 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.3 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

Mazowiecki 0 

Pomorski 15 34 310 880,00

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 1 482 503,00

KRAJ 16 34 793 383,00
*kurs euro 4,1309 zł/euro  

Zachodnio
pomorski 

17%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 

Pomorsk
i 

99%

Umowy o dofinansowanie - rok 2012 
środek 3.3

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

W okresie sprawozdawczym Agencja zawarła 16 umów na łączną kwotę dofinansowania prawie 

co stanowi 5,87% alokacji . Najwięcej umów zostało zawartych w Pomorskim Oddziale 

Regionalnym (15) natomiast najwyższe kwoty dofinansowania zostały zakontraktowane w Zachodniopomorskim

Oddziale Regionalnym. Od początku programu podpisano 94 umowy na kwotę bliską 143 mln euro 

% wykorzystania alokacji.  

W okresie sprawozdawczym umowa na najniższą kwotę dofinansowania została zawarta 

. Przedmiotem operacji jest budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej.

Zrealizowana inwestycja ma dodatnio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków obsługi statków 

rybackich w przystani rybackiej w Stegnie. Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta

z beneficjentem Szkuner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem inwestycji jest zakup 

systemu sortowania i dystrybucji śledzia bałtyckiego w Porcie we Władysławowie. 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.3 w podziale na województwa 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania w 

EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

- - 1 62 052 000,00

34 310 880,00 8 305 909,12 61 231 264 188,00

- - 1 905 166,16

482 503,00 116 803,36 31 295 340 997,00

34 793 383,00 8 422 712,48 94 589 562 351,16

Pomorski 
83%

rok 2012 - środek 3.3

Warmińsk
o-Mazurski 

0%

Zachodnio
pomorski 

47%

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku 
wdrażania - środek 3.3

Zachodni
opomors

ki 
1%

rok 2012 -

Pomorski 

Warmińsk
o-

Mazurski 
0%

Zachodni
opomors

ki 
50%

Umowy o dofinansowanie - od poczaku 
wdrażania - środek 3.3

 

  

W okresie sprawozdawczym Agencja zawarła 16 umów na łączną kwotę dofinansowania prawie  

. Najwięcej umów zostało zawartych w Pomorskim Oddziale 

Regionalnym (15) natomiast najwyższe kwoty dofinansowania zostały zakontraktowane w Zachodniopomorskim 

kwotę bliską 143 mln euro 

W okresie sprawozdawczym umowa na najniższą kwotę dofinansowania została zawarta  

. Przedmiotem operacji jest budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej. 

Zrealizowana inwestycja ma dodatnio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków obsługi statków 

rybackich w przystani rybackiej w Stegnie. Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania została zawarta 

ością. Przedmiotem inwestycji jest zakup 

początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

62 052 000,00 15 021 423,90 

231 264 188,00 55 983 971,53 

905 166,16 219 120,81 

295 340 997,00 71 495 557,14 

589 562 351,16 142 720 073,39 

 

Mazowiec
ki  
6%

Pomorski 
47%

Mazowie
cki  
11%

Pomorski 
39%

Warmińsk

Mazurski 

od poczaku 
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Tabela 71 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 40

Maksymalna kwota umowy 61 900

Średnia kwota umowy 7 187 117,44

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 15,95% alokacji

 co podniosło łączny poziom ich realizacji do wysokości 81,60% alokacji.

 

Tabela 72 Zrealizowane płatności w ramach środka 3.3 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

Mazowiecki 3 19 768 440,00

Pomorski 14 23 005 588,00

Warmińsko-Mazurski 1 589 057,00

Zachodniopomorski 8 51 172 509,00

KRAJ 26 94 535 594,00
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Tabela 73 Wielkość środków wypłaconych dla poszczególnych portów/przystani od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2012 r.

 
Nazwa portu/ 

przystani 
Darłowo 
Szczecin 
Kołobrzeg 
Ustka 
Mrzeżyno 
Gdańsk 
Gdynia 
Władysławowo 
Tolkmicko 
Łeba 
Puck 
Hel 
Nowa Karczma 
Jastarnia 
Krynica Morska 
Dębki 
Kuźnica 
Stepnica 
Kąty Rybackie 
Stegna 

o

Zachodnio
pomorski 

53%

Płatności - od poczaku wdrażania 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

40 650,61 9 840,62 

61 900 653,64 14 984 786,28 

7 187 117,44 1 739 843,00 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 15,95% alokacji

co podniosło łączny poziom ich realizacji do wysokości 81,60% alokacji. 

Zrealizowane płatności w ramach środka 3.3 w podziale na województwa 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

19 768 440,00 4 785 504,37 4 29 768 440,00

23 005 588,00 5 569 146,68 58 196 144 097,00

589 057,00 142 597,74 1 589 057,00

172 509,00 12 387 738,51 46 257 176 644,73

94 535 594,00 22 884 987,29 109 483 678 238,73

Wielkość środków wypłaconych dla poszczególnych portów/przystani od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2012 r.

Nazwa portu/ 
Wielkość środków wypłaconych PLN 

90 039 247,00
83 496 728,00

71 921 104,73
64 951 499,00
49 764 245,00
29 768 440,00
29 310 700,00
23 260 219,00
16 045 995,00

5 627 077,00
4 754 016,00
2 559 418,00
2 228 271,00
2 162 233,00
2 106 515,00

2 000 000,00
1 938 733,00

938 027,00
642 609,00

163 162,00

Mazowiec
ki  
6%

Pomorski 
41%

Warmińsk
o-Mazurski 

0%

od poczaku wdrażania - środek 3.3

Warmińsko

Zachodniop
omorski 

54%

Płatności- rok 2012 - środek 3.3
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W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 15,95% alokacji, 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

29 768 440,00 7 206 284,34 

196 144 097,00 47 482 170,23 

589 057,00 142 597,74 

257 176 644,73 62 256 807,17 

483 678 238,73 117 087 859,48 

 

Wielkość środków wypłaconych dla poszczególnych portów/przystani od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2012 r. 

90 039 247,00 
83 496 728,00 

71 921 104,73 
499,00 

49 764 245,00 
29 768 440,00 
29 310 700,00 
23 260 219,00 
16 045 995,00 

5 627 077,00 
4 754 016,00 
2 559 418,00 
2 228 271,00 
2 162 233,00 

515,00 
2 000 000,00 
1 938 733,00 

938 027,00 
642 609,00 

163 162,00 

Mazowiecki  
21%

Pomorski 
24%

Warmińsko-
Mazurski 

1%

środek 3.3
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Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

 

W 2012 roku nie był ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone, 

w ubiegłych latach (270 wniosków) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 

zagospodarowały dostępny limit w 

 

Tabela 74 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 3.4 w podziale na województwa

OR ARiMR 

od początku realizacji programu

Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania w 

Kujawsko-Pomorski 25 11 289 784,00

Lubelski 5 3 254 641,00

Lubuski 2 429 091,20

Małopolski 1 439 643,00

Mazowiecki 10 1 290 402,00

Podlaski 4 6 202 041,00

Pomorski 120 64 801 140,95

Śląski 2 2 512 962,60

Warmińsko-Mazurski 90 137 129 109,53

Wielkopolski 1 2 195 607,60

Zachodniopomorski 10 5 970 260,43

KRAJ 270 235 514 683,31

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

W 2012 roku podpisano 

co podniosło łączne wykorzystanie alokacji o 

dofinansowania została podpisana ze Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych na realizację 

ogólnokrajowej kampanii promocyjnej pstrągów. W ramach projektu planuje się stworzyć logotyp kampanii 

promocyjnej i katalog identyfikac

w Internecie oraz promocyjno-reklamową na nośnikach reklamowych, w prasie, radiu, telewizji. Całość 

kampanii ma być monitorowana cyklicznie przez GFK Polonia oraz PBS.

 

 

Warmińsko
Mazurski

58%

Wnioski o dofinansowanie 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 

W 2012 roku nie był ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone, 

w ubiegłych latach (270 wniosków) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 

zagospodarowały dostępny limit w 408,56%.  

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 3.4 w podziale na województwa 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

11 289 784,00 2 733 008,30 

3 254 641,00 787 876,98 

429 091,20 103 873,54 

439 643,00 106 427,90 

1 290 402,00 312 377,93 

6 202 041,00 1 501 377,67 

64 801 140,95 15 686 930,44 

2 512 962,60 608 332,95 

137 129 109,53 33 195 940,24 

2 195 607,60 531 508,29 

5 970 260,43 1 445 268,69 

235 514 683,31 57 012 922,92 

roku podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektów na kwotę 

co podniosło łączne wykorzystanie alokacji o 0,22% do wysokości 92,13%. Umowa na najwyższą kwotę 

dofinansowania została podpisana ze Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych na realizację 

ogólnokrajowej kampanii promocyjnej pstrągów. W ramach projektu planuje się stworzyć logotyp kampanii 

promocyjnej i katalog identyfikacji wizualnej, przeprowadzić przez 4 lata kampanię promocyjną 

reklamową na nośnikach reklamowych, w prasie, radiu, telewizji. Całość 

kampanii ma być monitorowana cyklicznie przez GFK Polonia oraz PBS. 

Pozostałe
4%

Zachodniopomorski
3%Podlaski

3%
Kujawsko-Pomorski

5%

Pomorski
27%Warmińsko-

Mazurski
58%

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - środek 3.4

 

 

W 2012 roku nie był ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone,  

w ubiegłych latach (270 wniosków) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 57 mln euro 

 

o dofinansowanie projektów na kwotę prawie 31 tys. euro,  

Umowa na najwyższą kwotę 

dofinansowania została podpisana ze Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych na realizację 

ogólnokrajowej kampanii promocyjnej pstrągów. W ramach projektu planuje się stworzyć logotyp kampanii 

ji wizualnej, przeprowadzić przez 4 lata kampanię promocyjną  

reklamową na nośnikach reklamowych, w prasie, radiu, telewizji. Całość 

Pomorski
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Tabela 75 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.4 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

Kujawsko-Pomorski 0 

Lubelski 0 

Mazowiecki 1 127 000,00

Podlaski 0 

Pomorski 0 

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 0 

KRAJ 1 127 000,00
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Tabela 76 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 9 613,20

Maksymalna kwota umowy 10 784 710,00

Średnia kwota umowy 624

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

W okresie sprawozdawczym Agencja wypłaciła 11 beneficjentom

dofinansowania co stanowi 9,52% alokacji. 

78,51% dostępnego limitu 

Tabela 77 Zrealizowanie płatności w ramach środka 3.4 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

Kujawsko-Pomorski 2 1 058 353,00

Lubelski 0 

Mazowiecki 0 

Podlaski 1 99 076,00

Pomorski 6 2 923 

Warmińsko-Mazurski 0 

Zachodniopomorski 3 1 406 286,00

KRAJ 12 5 486 894,50
*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Warmińsko
Mazurski

44%

Umowy o dofinansowanie 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.4 w podziale na województwa 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota dofinansowania w 
EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

- - 14 8 776 967,00

- - 1 248 810,00

127 000,00 30 743,91 8 1 035 017,00

- - 2 309 283,00

- - 37 15 265 318,20

- - 19 23 347 203,20

- - 4 4 123 501,00

127 000,00 30 743,91 85 53 106 099,40

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

9 613,20 2 321,47 

10 784 710,00 2 604 373,34 

624 777,23 149 554,53 

W okresie sprawozdawczym Agencja wypłaciła 11 beneficjentom(12 płatności) 

dofinansowania co stanowi 9,52% alokacji. W ujęciu narastającym zostało wypłacone 11 mln euro, co stanowi 

Zrealizowanie płatności w ramach środka 3.4 w podziale na województwa 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

1 058 353,00 256 203,97 15 7 105 659,40

- - 2 245 137,00

- - 8 1 057 222,00

99 076,00 23 984,12 2 309 283,00

2 923 179,50 707 637,44 50 9 731 681,70

- - 21 23 595 468,20

1 406 286,00 340 430,90 8 3 213 922,00

5 486 894,50 1 328 256,43 106 45 258 373,30

Pozostałe
11%

Kujawsko-Pomorski
16%

Pomorski
29%

Warmińsko-
Mazurski

44%

Umowy o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - środek 3.4
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od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

8 776 967,00 2 124 710,60 

248 810,00 60 231,43 

1 035 017,00 250 554,84 

309 283,00 74 870,61 

15 265 318,20 3 695 397,66 

23 347 203,20 5 651 844,20 

4 123 501,00 998 208,86 

53 106 099,40 12 855 818,20 

 

(12 płatności) ponad 1,3 mln euro 

wypłacone 11 mln euro, co stanowi 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

7 105 659,40 1 720 123,80 

245 137,00 59 342,27 

1 057 222,00 255 930,18 

309 283,00 74 870,61 

9 731 681,70 2 355 826,02 

23 595 468,20 5 711 943,69 

3 213 922,00 778 019,80 

45 258 373,30 10 956 056,38 

Pomorski
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W 2012 roku nie był ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone, w ubiegłych 

latach (29 wniosków) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 

zagospodarowały dostępny limit w 

Oddziale Regionalnym i Warmińsko

Tabela 78 Złożone wnioski ramach środka 3.5w podziale na województwa

OR ARiMR

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorski

Mazowiecki

Opolski

Pomorski

Śląskie 

Warmińsko-Mazurski

Zachodniopomorski

KRAJ 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Pomorski 
53%

Zachodnio
pomorski 

26%

Płatności- rok 2012 - środek 3.4

Warmińsko
Mazurski

Wnioski o dofinansowanie 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Środek 3.5 Projekty pilotażowe 

W 2012 roku nie był ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone, w ubiegłych 

latach (29 wniosków) na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 32 mln euro

zagospodarowały dostępny limit w 205,55%. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Zachodniopomorskim

Oddziale Regionalnym i Warmińsko-Mazurskim. 

one wnioski ramach środka 3.5w podziale na województwa 

OR ARiMR 

od początku realizacji programu 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Dolnośląskie 1 1 984 273,68 480 349,00 

Pomorski 1 2 831 939,00 685 550,12 

Mazowiecki 2 5 779 764,00 1 399 153,70 

Opolski 2 7 207 303,00 1 744 729,48 

Pomorski 2 1 363 507,86 330 075,25 

 4 10 818 546,00 2 618 931,95 

Mazurski 7 68 151 261,17 16 497 920,83 

Zachodniopomorski 10 34 508 149,00 8 353 663,61 

 29 132 644 743,71 32 110 373,94 

Kujawsko-
Pomorski 

19%

Podlaski 
2%

środek 3.4

Kujawsko-
Pomorski 

16%

Warmińsk
o-Mazurski 

52%

Zachodnio
pomorski 

7%

Płatności - od poczaku wdrażania - środek 3.4

Pozostałe
15%

Śląskie
8%

Zachodniopomorsk
i

26%

Warmińsko-
Mazurski

51%

Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania - środek 3.5

 

 

W 2012 roku nie był ogłaszany nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone, w ubiegłych 

ponad 32 mln euro 

%. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Zachodniopomorskim 

 

-
Pomorski 

Lubelski  
1%

Mazowiec
ki  
2%

Podlaski 
1%

Pomorski 
21%

środek 3.4
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W 2012 roku nie podpisano ani jednej 

prawie 16 mln euro od początku realizacji programu, co stanowi 

Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania) została zawarta z Uniwersytetem Warmińsko

w Olsztynie na realizację projektu pt. „

biotechniki rozrodu ryb”. Operacja obejmuje prace badawcze na

wzmocnienia populacji gatunków ryb szczególnie cennych (m.in. węgorza).

 

Tabela 79 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.5 w podziale na województwa

 

OR ARiMR

Kujawsko-Pomorski

Śląskie

Warmińsko-Mazurski

Zachodniopomorski

KRAJ 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

Tabela 80 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 1 74

Maksymalna kwota umowy 33 673

Średnia kwota umowy 6 5

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 

Do końca okresu sprawozdawczego Agencja wypłaciła 7 beneficjentom prawie 6,2 mln euro, 

co stanowi 39,62% alokacji środków. Niski stopień środków wypłaconych (3,41% alokacji w roku 2012) wynika 

z faktu, iż beneficjenci nie ubiegali się o wypłatę zaliczek i zaplanowali rozliczenie inwestycji dopiero 

w następnych latach. 

 

Zachodniopo
morski 

11%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 
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nie podpisano ani jednej umowy o dofinansowanie projektów, wobec 10 na kwotę 

od początku realizacji programu, co stanowi 101,21% dostępnej alokacji finansowej.

Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania) została zawarta z Uniwersytetem Warmińsko

w Olsztynie na realizację projektu pt. „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem 

”. Operacja obejmuje prace badawcze nad biotechniką rozrodu ryb, w celu 

wzmocnienia populacji gatunków ryb szczególnie cennych (m.in. węgorza). 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 3.5 w podziale na województwa 

OR ARiMR 

od początku realizacji programu 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania w 

EURO 

Pomorski 1 2 506 392,00 606 742,36 

Śląskie 1 2 711 175,00 656 315,81 

Mazurski 5 52 984 869,56 12 826 471,12 

Zachodniopomorski 3 7 108 973,00 1 720 925,95 

 10 65 311 409,56 15 810 455,24 

 

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

1 745 040,41 422 435,89 

673 440,84 8 151 599,13 

525 715,74 1 579 732,20 

Do końca okresu sprawozdawczego Agencja wypłaciła 7 beneficjentom prawie 6,2 mln euro, 

co stanowi 39,62% alokacji środków. Niski stopień środków wypłaconych (3,41% alokacji w roku 2012) wynika 

z faktu, iż beneficjenci nie ubiegali się o wypłatę zaliczek i zaplanowali rozliczenie inwestycji dopiero 

Kujawsko-
Pomorski 

4%

Śląskie 
4%

Warmińsko-
Mazurski 

81%

Zachodniopo
morski 

11%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od poczaku wdrażania 
- środek 3.5
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umowy o dofinansowanie projektów, wobec 10 na kwotę 

dostępnej alokacji finansowej. 

Umowa na najwyższą kwotę dofinansowania) została zawarta z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiemu 

Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem 

d biotechniką rozrodu ryb, w celu 

 

Do końca okresu sprawozdawczego Agencja wypłaciła 7 beneficjentom prawie 6,2 mln euro,  

co stanowi 39,62% alokacji środków. Niski stopień środków wypłaconych (3,41% alokacji w roku 2012) wynika 

z faktu, iż beneficjenci nie ubiegali się o wypłatę zaliczek i zaplanowali rozliczenie inwestycji dopiero  
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Tabela 81 Zrealizowane płatności w ramach środka 3.5 w podziale na województwa

OR ARiMR Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

Kujawsko-Pomorski 1 462 840,00

Śląskie 1 258 586,00

Warmińsko-Mazurski 1 687 990,36

Zachodniopomorski 1 792 404,00

KRAJ 4 2 201 820,36

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

  

Zachodnio
pomorski 
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Zrealizowane płatności w ramach środka 3.5 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

462 840,00 112 043,38 2 1 759 538,00

258 586,00 62 597,98 2 2 279 491,00

687 990,36 166 547,33 7 17 105 023,14

792 404,00 191 823,57 4 4 424 584,00

2 201 820,36 533 012,26 15 25 568 636,14

 

 

 

 

 

Kujawsko-
Pomorski 

7%
Śląskie 

9%

Warmińsk
o-

Mazurski 
67%

Zachodnio
pomorski 

17%

Płatności - od poczaku wdrażania - środek 3.5

Kujawsko-
Pomorski 

21%

Śląskie 
12%

Warmińsk
o-

Mazurski 
31%

Zachodnio
pomorski 

36%

Płatności- rok 2012 - środek 3.5

 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

1 759 538,00 425 945,44 

2 279 491,00 551 814,62 

17 105 023,14 4 140 749,75 

4 424 584,00 1 071 094,43 

25 568 636,14 6 189 604,24 
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Operacja realizowana w ramach środka „3.5 Projekty pilotażowe” 

Tytuł operacji 

Zmniejszenie zużycia paliwa i obniżenie toksyczności 
gazów wylotowych silników rybackich jednostek 
pływających 
Beneficjent 

 Akademia Morska w Szczecinie 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Gmina: Szczecin 

Całkowita wartość operacji: 440 031,92 euro 

Wysokość dofinansowania: 439 499,03 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 329 624,27 euro 

Opis projektu:  
Główne kierunki rozwoju sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ostatnich latach 

związane są z obniżeniem poziomu emisji substancji 

toksycznych w gazach wylotowych oraz zmniejszeniem 

zużycia paliwa silników spalinowych. Redukcję zużycia 

energii i emisji gazów cieplarnianych przez ulepszenie 

silników w eksploatowanych jednostkach pływających 

można osiągnąć przez zastosowanie wstępnej obróbki 

paliwa, która odbywa się we wtryskiwaczach 

paliwowych bezpośrednio przed jego rozpyleniem do komory spalania. Jak do tej pory uzyskane wyniki badań 

przeprowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie wskazują, że sposób na katalityczną obróbkę paliwa wraz 

z obróbką turbulizacyjną poprawia zarówno efektywne jak i ekologiczne parametry pracy silników spalinowych. 

Głównym efektem projektu będzie opracowanie wytycznych dotyczących zastosowania wstępnej obróbki 

paliwa żeglugowego oraz jego mieszanin z olejem pochodzenia roślinnego w silnikach rybackich jednostek 

pływających oraz opracowanie procesu technologicznego wraz z przenośnym warsztatem do realizacji wstępnej 

obróbki paliwa bezpośrednio u armatorów. Wyżej wymieniony projekt jest projektem o charakterze naukowo-

badawczym i jego efektem będą publikacje i opracowania (w postaci algorytmów, schematów, formatów 

danych oraz modeli funkcjonalnych), które będą skierowane do szerokiego grona zainteresowanych 

nieodpłatnie. Wyniki projektu będą mogły być w przyszłości wykorzystane do nowych projektów naukowo-

badawczych i rozwojowych.  

  
   



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

84

Środek 3.6 Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich 

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 — Środki służące wspólnemu interesowi, 

zawartą w PO Ryby 2007-2013, wnioski o dofinansowanie mogły być składane w sposób ciągły. Do tego dnia 

nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych 

beneficjentów realizacją operacji w ramach tego środka, kwota alokowana pierwotnie na jego rzecz została 

przesunięta na rzecz innych środków Programu. Z tego powodu od tego dnia nie został ogłoszony nabór 

wniosków o dofinansowanie w zakresie tego środka, a co za tym idzie nie został złożony żaden wniosek  

o dofinansowanie. 

4.2.4 Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

 
Założeniem IZ jest to, aby oś priorytetowa 4 wdrażana w ramach PO Ryby 2007-2013 wyszła poza 

działania krótkoterminowe skierowane na ograniczenie konsekwencji uszczuplenia zasobów rybnych. W osi 

4 upatruje się szansę na umożliwienie społecznościom rybackim tworzenia nowych i trwałych źródeł 

dochodów oraz poprawę jakości ich życia. Jest to możliwe dzięki aktywizacji ludności i podjęciu współpracy 

w ramach wspólnych projektów. 

IZ dąży, by z pomocy w ramach osi 4 skorzystali przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, 

gospodarczego czy publicznego. Uważa się, że tylko zbilansowany rozwój społeczności, obejmujący różne 

grupy interesu, przyczyni się do powstawania trwałych korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru 

objętego LSROR. W erze postępującej globalizacji pielęgnacja lokalnej specyfiki to wyzwanie, które wymaga 

wsparcia finansowego. 

Szeroki wachlarz operacji możliwych do realizacji w ramach osi 4 PO Ryby 2007-2013 wzbudza 

ogromne oczekiwania wśród rybaków oraz przedsiębiorców. W osi 4 możliwe jest rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej, dofinansowanie już prowadzonej firmy lub rozpoczęcie inwestycji 

poprawiających sieć usług na obszarze zależnym od rybactwa. Oś 4 jest również szansą na promowanie  

i pielęgnowanie własnych tradycji, co daje dodatkową sposobność do rozwoju turystyki i agroturystyki. 

Szereg takich operacji napędza całą lokalną gospodarkę, od produktów gastronomicznych i atrakcji 

turystycznych po rozwój przemysłu. Możliwości jakie stwarza oś 4 mogą przyczynić się do przeprowadzenia 

realnej zmiany, korzystnej dla wszystkich mieszkańców. 

Specyfika osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 przewiduje zdecydowanie odmienny tryb  

i harmonogram realizacji niż w przypadku pozostałych osi priorytetowych PO Ryby 2007-2013.  

Oś priorytetowa 4 PO Ryby 2007-2013 jest wdrażana za pośrednictwem lokalnych grup rybackich (LGR) więc 

zgodnie z zapisanym w PO Ryby 2007-2013 harmonogramem wdrażania w pierwszej kolejności należało 

przygotować merytorycznie i formalnie stowarzyszenia zainteresowane realizacją osi 4. Proces ten był 

czasochłonny i obejmował wszystkie etapy, począwszy od powołania i zarejestrowania stowarzyszeń, które 
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później aplikowały o status LGR, aż po przygotowanie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich 

(LSROR) - dokumentów planistycznych, wyznaczenie siedziby stowarzyszenia itp. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w PO Ryby 2007-2013, w celu wyboru Lokalnych Grup Rybackich (LGR) zorganizowane  

i przeprowadzone zostały dwa konkursy o wybór LGR do realizacji LSROR. Odpowiedzialną za ich 

uruchomienie była IZ. Wybór LGR przeprowadzony był w latach 2010-2011 na podstawie kryteriów 

określonych na poziomie krajowym przez IZ. Łącznie w I i II konkursie o wybór LGR do realizacji LSROR 

wyłoniono 48 stowarzyszeń z całego obszaru kraju.  

 
 
Tabela 82 Łączna liczba stowarzyszeń wybranych do realizacji LSROR w ramach limitu dostępnych środków w poszczególnych 
województwach. 

Województwo 

od początku realizacji programu 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Dolnośląskie 2 68 439 249,11 16 567 636,38 

Kujawsko-Pomorskie 5 65 321 904,63 15 812 995,87 

Lubelskie 1 31 230 926,05 7 560 320,04 

Lubuskie 5 104 578 567,05 25 316 170,10 

Łódzkie 1 16 593 285,19 4 016 869,25 

Małopolskie 2 41 477 347,41 10 040 753,20 

Mazowieckie  1 17 675 552,90 4 278 862,45 

Opolskie 1 22 191 258,73 5 372 015,48 

Podkarpackie 2 24 291 813,59 5 880 513,59 

Podlaskie 1 53 414 008,00 12 930 356,10 

Pomorskie 8 323 734 823,94 78 369 077,91 

Śląskie 2 66 495 266,83 16 097 041,04 

Świętokrzyskie 3 56 377 307,37 13 647 705,67 

Warmińsko-Mazurskie 4 106 204 967,71 25 709 885,91 

Wielkopolskie 3 62 500 337,93 15 129 956,65 

Zachodniopomorskie 7 196 411 933,68 47 547 007,60 

KRAJ 48 1 256 938 550,11 304 277 167,23 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
Tabela 83 Wybrane stowarzyszenia do realizacji LSROR od początku realizacji programu 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Województwo 
Kwota przyznana na 

LSROR w zł 
Kwota przyznana 
na LSROR w euro 

1. Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia 
dolnośląskie 

19 859 265,76 4807491,29 

2. 
Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka 

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy" 
48 579 983,35 11760145,09 

3. Lokalna Grupa Rybacka Drwęca 

kujawsko-pomorskie 

8 887 845,87 2151551,93 
4. Lokalna Grupa Rybacka Rybak 9 433 179,28 2283565,15 
5. Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 16 186 328,83 3918354,07 
6. Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki 17 945 683,19 4344255,05 
7. Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka 12 868 867,46 3115269,67 
8. LGR W dolinie Tyśmienicy i Wieprza lubelskie 31 230 926,05 7560320,04 
9. Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka 

lubuskie 

11 909 256,96 2882969,08 
10. LGR "Obra-Warta" 51 579 460,09 12486252,41 
11. Łużycka LGR 14 114 862,00 3416897,53 
12. LGR "Wodny Świat" 11 060 446,31 2677490,69 
13. LGR "Pojezierze Dobiegniewskie" 15 914 541,69 3852560,38 
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Lp. Nazwa Stowarzyszenia Województwo 
Kwota przyznana na 

LSROR w zł 
Kwota przyznana 
na LSROR w euro 

14. Łowicka Grupa Rybacka łódzkie 16 593 285,19 4016869,25 
15. Stowarzyszenie Dolina Karpia 

małopolskie 
17 726 961,41 4291307,32 

16. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i 

Wieprzówki" 
23 750 386,00 5749445,88 

17. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński mazowieckie 17 675 552,90 4278862,45 
18. Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" opolskie 22 191 258,73 5372015,48 
19. Lokalna Grupa Rybacka Starzawa 

podkarpackie 
12 965 769,38 3138727,49 

20. Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej 11 326 044,21 2741786,10 
21. LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie podlaskie 53 414 008,00 12930356,10 
22. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie 

pomorskie 

17 277 859,05 4182589,52 
23. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 69 864 936,00 16912763,80 
24. Słowińska Grupa Rybacka 46 313 614,84 11211507,14 
25. LGR "Kaszuby" 42 862 297,51 10376019,15 
26. LGR "Pojezierze Bytowskie" 44 029 126,05 10658482,67 
27. Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby 39 063 144,00 9456327,68 

28. 
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 

Rybacka "Mórenka" 
31 864 222,49 7713627,17 

29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Brać Mierzei 32 459 624,00 7857760,78 

30. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 
śląskie 

23 377 546,00 5659189,52 

31. LGR "Żabi Kraj" 43 117 720,83 10437851,52 
32. Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba 

świętokrzyskie 
19 335 315,32 4680654,41 

33. LGR "Świętokrzyski Karp" 21 968 740,05 5318148,60 
34. Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą 15 073 252,00 3648902,66 
35. Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie 

warmińsko-
mazurskie 

27 341 671,46 6618817,08 
36. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany 26 138 633,95 6327588,16 
37. Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze 36 216 496,29 8767216,90 
38. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie 16 508 166,01 3996263,77 
39. Nadnotecka Grupa rybacka "NGR" 

wielkopolskie 
26 675 603,03 6457576,56 

40. LGR "Warta-Noteć" 14 338 478,80 3471030,24 
41. LGR "7 ryb" 21 486 256,10 5201349,85 
42. Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka 

zachodniopomorskie 

38 891 153,54 9414692,57 
43. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 32 148 005,19 7782324,72 
44. Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior 13 167 879,41 3187653,88 
45. Lokalna Grupa Rybacka Sieja 20 811 021,89 5037890,51 
46. LGR "Partnerstwo Drawy" 18 287 627,59 4427032,27 
47. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński 34 612 736,00 8378981,82 

48. 
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, 

Grabowej i Unieści 
38 493 510,05 9318431,83 

Razem 1 256 938 550,11 304 277 167,23 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Wszystkie wybrane LGR (48) zajmują prawie 1/4 powierzchni Polski (22,56%), i prawie co dziesiąty Polak 

zamieszkuje obszar objęty LSROR (ludność LGR stanowi 9,57% ludności całego kraju).Stowarzyszenia wybrane  

w I konkursie (26) zajmują 12,55% powierzchni Polski, wybrane w II konkursie (22) 10,01%. Ludność zamieszkująca 

LGR wybrane w I konkursie stanowi 5,45% ludności Polski, a teren LGR wybranych w II konkursie zamieszkuje 3,92% 

ludności kraju. 

Tabela 84 Obszar i ludność w ramach Lokalnych Grup Rybackich wybranych od początku realizacji programu 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Ludność Obszar % pow. kraju 

1. Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia 89 547 2 361 0,76 

2. 
Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka 
"Partnerstwo dla Doliny Baryczy" 

97 202 1 662 0,53 

3. Lokalna Grupa Rybacka Drwęca 40 076 859 0,27 

4. Lokalna Grupa Rybacka Rybak 43 811 852 0,27 

5. Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 75 175 1 247 0,40 

6. Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki 85 047 1 059 0,34 

7. Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka 26 784 791 0,25 

8. LGR W dolinie Tyśmienicy i Wieprza 99 926 1 920 0,61 

9. Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka 56 729 1 391 0,44 
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Lp. Nazwa Stowarzyszenia Ludność Obszar % pow. kraju 

10. LGR "Obra-Warta" 99 824 2 228 0,71 

11. Łużycka LGR 64 269 1 382 0,44 

12. LGR "Wodny Świat" 50 860 1 698 0,54 

13. LGR "Pojezierze Dobiegniewskie" 73 545 1 914 0,61 

14. Łowicka Grupa Rybacka 34 192 620 0,20 

15. Stowarzyszenie Dolina Karpia 55 308 310 0,10 

16. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i 
Wieprzówki" 

99 374 337 0,11 

17. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński 82 504 733 0,23 

18. Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" 97 691 1 607 0,51 

19. Lokalna Grupa Rybacka Starzawa 59 918 1 591 0,51 

20. Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej 54 229 753 0,24 

21. LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 99 653 3 262 1,04 

22. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie 81 055 2 815 0,90 

23. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 96 745 771 0,25 

24. Słowińska Grupa Rybacka 68 042 1 513 0,48 

25. LGR "Kaszuby" 86 178 957 0,31 

26. LGR "Pojezierze Bytowskie" 88 524 2 412 0,77 

27. Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby 72 879 1 512 0,48 

28. 
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka "Mórenka" 

98 924 2 692 0,86 

29. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Brać Mierzei 60 559 940 0,30 

30. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 97 874 275 0,09 

31. LGR "Żabi Kraj" 89 741 362 0,12 

32. Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba 89 800 1 257 0,40 

33. LGR "Świętokrzyski Karp" 99 542 1 362 0,44 

34. Lokalna Grupa Rybacka Między Nidą a Pilicą 63 068 1 340 0,43 

35. Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie 54 707 1 993 0,64 

36. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany 53 069 1 212 0,39 

37. Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze 74 258 2 345 0,75 

38. Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie 77 055 2 022 0,65 

39. Nadnotecka Grupa Rybacka "NGR" 77 448 2 331 0,75 

40. LGR "Warta-Noteć" 64 341 1 312 0,42 

41. LGR "7 ryb" 98 315 1 511 0,48 

42. Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka 61 874 334 0,11 

43. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 65 916 1 652 0,53 

44. Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior 61 774 1 774 0,57 

45. Lokalna Grupa Rybacka Sieja 97 630 2 193 0,70 

46. LGR "Partnerstwo Drawy" 82 062 2 712 0,87 

47. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński 64 576 932 0,30 

48. 
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, 
Grabowej i Unieści 

60 304 1 420 0,45 

SUMA: 3 571 924 70 528 22,56 
 

Rysunek 1 Mapa Polski przedstawiająca umiejscowienie wszystkich wybranych LGR 
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Od momentu zakończenia II konkursu na wybór LGR do realizacji LSROR rozpoczął się wzrost 

zakontraktowania środków finansowych na poziomie podpisania umów z beneficjentami osi 4 PO 

Harmonogram konkursów opracowany przez Lokalne Grupy Rybackich, stanowiący załącznik numer 3 

do umowy o warunkach i sposobie

w latach 2012-2013 r. W 2012 r. stan wykorzystania alokowanych środków w osi 4 PO 

wzrastał. Dynamika wzrostu ilości podpisanych umów postępowała wraz z upływem czasu. 

W 2012 r. nie było w kraju LGR, która nie przeprowadziłaby żadnego naboru wniosków i nie 

przekazała ich do właściwego SW. W konsekwencji we wszystkich 16 SW trwa weryfikacja wniosków 

o dofinansowanie, podpisywanie umów z beneficjentami osi 4 PO 

na rzecz realizowanych przez nich operacji.
 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH 
OSI 4 PO Ryby 2007-2013 
 

Podczas spotkania IP z IZ we Władysławowie w dniach 25

potrzeba powołania przy Konwencie Marszałków RP grupy roboczej województw ds. wdrażania osi 4 

PO Ryby 2007-2013. Założeniem w/w grupy jest by stanowiła ona platformę współpracy województw 

z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizac

rozwiązań i podejmowanie technicznych decyzji związanych z wykonywaniem powierzonych czynności SW 

jako Instytucji Pośredniczącej dla osi 4. W dniach 13

wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Grupy Roboczej oraz ustalono jej regulamin 

działania. 
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Od momentu zakończenia II konkursu na wybór LGR do realizacji LSROR rozpoczął się wzrost 

zakontraktowania środków finansowych na poziomie podpisania umów z beneficjentami osi 4 PO 

opracowany przez Lokalne Grupy Rybackich, stanowiący załącznik numer 3 

do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR, pokazuje, że intensywność wdrażania LSROR nastąpi 

2013 r. W 2012 r. stan wykorzystania alokowanych środków w osi 4 PO 

wzrastał. Dynamika wzrostu ilości podpisanych umów postępowała wraz z upływem czasu. 

W 2012 r. nie było w kraju LGR, która nie przeprowadziłaby żadnego naboru wniosków i nie 

przekazała ich do właściwego SW. W konsekwencji we wszystkich 16 SW trwa weryfikacja wniosków 

o dofinansowanie, podpisywanie umów z beneficjentami osi 4 PO Ryby oraz realizowanie płatności 

na rzecz realizowanych przez nich operacji. 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH - SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW NA RZECZ WDRAŻANIA 

Podczas spotkania IP z IZ we Władysławowie w dniach 25-27 maja 2011 roku uznano, 

potrzeba powołania przy Konwencie Marszałków RP grupy roboczej województw ds. wdrażania osi 4 

2013. Założeniem w/w grupy jest by stanowiła ona platformę współpracy województw 

z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację programu i do jej zadań należy

rozwiązań i podejmowanie technicznych decyzji związanych z wykonywaniem powierzonych czynności SW 

jako Instytucji Pośredniczącej dla osi 4. W dniach 13-15 lipca 2011 na spotkaniu SW i IZ w Brzozie dokonano 

ru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Grupy Roboczej oraz ustalono jej regulamin 

 

 

Od momentu zakończenia II konkursu na wybór LGR do realizacji LSROR rozpoczął się wzrost 

zakontraktowania środków finansowych na poziomie podpisania umów z beneficjentami osi 4 PO Ryby. 

opracowany przez Lokalne Grupy Rybackich, stanowiący załącznik numer 3  

intensywność wdrażania LSROR nastąpi  

2013 r. W 2012 r. stan wykorzystania alokowanych środków w osi 4 PO Ryby systematycznie 

wzrastał. Dynamika wzrostu ilości podpisanych umów postępowała wraz z upływem czasu.  

W 2012 r. nie było w kraju LGR, która nie przeprowadziłaby żadnego naboru wniosków i nie 

przekazała ich do właściwego SW. W konsekwencji we wszystkich 16 SW trwa weryfikacja wniosków  

realizowanie płatności  

SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW NA RZECZ WDRAŻANIA 

27 maja 2011 roku uznano, iż istnieje pilna 

potrzeba powołania przy Konwencie Marszałków RP grupy roboczej województw ds. wdrażania osi 4  

2013. Założeniem w/w grupy jest by stanowiła ona platformę współpracy województw  

ę programu i do jej zadań należy wypracowanie 

rozwiązań i podejmowanie technicznych decyzji związanych z wykonywaniem powierzonych czynności SW 

15 lipca 2011 na spotkaniu SW i IZ w Brzozie dokonano 

ru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Grupy Roboczej oraz ustalono jej regulamin 
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Spotkania Grupy Roboczej SW z IZ w 2012 r. 

- czerwiec 2011 (Władysławowo – Województwo Pomorskie); 

- lipiec 2011 (Brzoza – Województwo Kujawsko – Pomorskie); 

- listopad 2011 (Sulęcin – Województwo Lubuskie); 

 W roku 2012 kontynuowane były spotkania Grupy Roboczej SW z IZ oraz pozostałymi instytucjami 

zaangażowanymi we wdrażanie osi 4 PO Ryby 2007-2013. W ramach niniejszego cyklu spotkań szkoleniowo-

informacyjnych partnerów odpowiedzialnych za wdrożenie osi 4 w 2012 r. odbyły się spotkania: 

- marzec 2012 (Istebna – Województwo Śląskie); 

- wrzesień 2012 (Wronki – Województwo Wielkopolskie). 

OGŁOSZONE NABORY PRZEZ LGR W RAMACH WDRAŻANIA LSROR WG WOJEWÓDZTW  

 
1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego  

Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy” oraz Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska 

Kraina Karpia” przeprowadziły w minionym roku po 3 konkursy w ramach środka 4.1 PO Ryby 2007-2013  

w zakresie realizacji operacji 4.1.1-4.1.4. Konkursy te odbyły się w niżej wymienionych terminach: 

I. Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy”: 

� II konkurs 31.01.2012r. - 30.03.2012r., 

� III konkurs 12.032012r. - 10.04.2012r., 

� IV konkurs 30.07.2012r. - 10.09.2012r. 

II. Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”:  

� I konkurs 15.12.2011r. - 13.02.2012r., 

� II konkurs 06.08.2012 r. - 06.09.2012 r., 

� III konkurs 22.10.2012 r. - 30.11.2012 r.  

 

2. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Lokalne Grupy Rybackie działające na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (LGR Rybak, LGR 

Borowiacka Rybka, LGR Drwęca, LGR Nasza Krajna i Pałuki, Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki) 

w 2012 r. ogłosiły 19 konkursów w ramach osi Priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013. Konkursy te odbyły się  

w niżej wymienionych terminach: 

I. Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”: 

�  konkurs 20.08.2012 r. - 09.10.2012 r., 

� konkurs 17.11.2012 r. - 04.01.2013 r., 

II. Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka”:  

� konkurs 29.06.2012 r. - 27.08.2012 r., 

� konkurs 08.10.2012 r. - 07.11.2012 r., 

III. Lokalna Grupa Rybacka „Drwęca”:  

� konkurs 22.03.2012 r. - 18.05.2012 r. 

� konkurs 29.06.2012 r. do 28.08.2012 r. 

� konkurs 04.06.2012 r. do 03.08.2012 r. 
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� konkurs od 29.06.2012 r. do 28.08.2012 r. 

� konkurs 5.09.2012 r. do 31.10.2012 r. 

� konkurs od 2.10.2012 r. do 30.11.2012 r. 

� konkurs 12.11.2012 r. do 13.12.2012 r. 

IV. LGR Nasza Krajna i Pałuki: 

� od 17.12.2012 r. do 23.01.2013 r. 

� od 17.12.2012 r. do 23.01.2013 r. 

� od 19.03.2012 r. do 30.04.2012 r. 

� 0d 17 grudnia 2012 r. do 23 stycznia2013 r., 

� 0d 17 grudnia 2012 r. do 24 stycznia2013 r., 

� 0d 17 grudnia 2012 r. do 29 stycznia2013 r., 

� 0d 17 grudnia 2012 r. do 30 stycznia2013 r., 

V. Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki: 

� od dnia 1 lutego do dnia 30 marca 2012 r., 

� od 4 lipca do 3 sierpnia 2012 r., 

� od dnia 12 listopada 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r. 

 

3. Samorząd Województwa Lubelskiego  

 W 2012 roku Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach środka 4.1. 

,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” przeprowadziła dwa nabory wniosków o dofinansowanie. 

Pierwszy nabór od 25 czerwca do 26 lipca 2012 roku i w ramach tego konkursu do Samorządu Województwa 

wpłynęło 76 wniosków o dofinansowanie. Drugi z naborów został zorganizowany od 20 listopada do  

19 grudnia 2012 r.  

 

4. Samorząd Województwa Lubuskiego 

Lokalne Grupy Rybackie Województwa Lubuskiego (Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka, LGR 

"Obra-Warta", Łużycka LGR, LGR "Wodny Świat", LGR "Pojezierze Dobiegniewskie") ogłosiły w 2012 roku 

łącznie 8 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych  

od rybactwa na cztery operacje w obszarach 4.1.1 – 4.1.4. Do 31 grudnia 2012r. łącznie w ramach środka 4.1  

i środka 4.2 osi 4 PO Ryby 2007-2013 złożonych zostało do Samorządu Województwa Lubuskiego 295 

wniosków o dofinansowanie. Konkursy w 2012 r. organizowane były m.in. w terminach: 

Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka 

� 12 marca do 30 kwietnia 2012 r. 
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LGR Łużycka: 

� 20 lutego do 13 kwietnia 2012 r. 

� 8 października 9 listopada 2012r. 

 

5. Samorząd Województwa Łódzkiego 

 W 2012 r. na obszarze Województwa Łódzkiego w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa” Łowicka Lokalna Grupa Rybacka zorganizowała 2 nabory wniosków. Nabory przeprowadzone 

były w terminach: 

� od 22 marca 2012 roku do 22 kwietnia 2012 roku, 

� od 9 listopada 2012 roku do 10 grudnia 2012 roku. 

 
6. Samorząd Województwa Małopolskiego 

W latach 2011-2012 Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” ogłosiło 5 naborów (dwa w 2011 r., 

a 3 w roku 2012), a Stowarzyszenie Dolina Karpia 3 nabory (jeden na przełomie 2011 i 2012 roku, a dwa  

w 2012 r.) wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

na realizację operacji w obszarach 4.1.1 – 4.1.4. Konkursy w 2012 r. były ogłoszone w terminach: 

Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”: 

� nabór 1 lutego 2012 r.- 2 marca 2012 r., 

� nabór 16 kwietnia 2012 r. – 18 maja 2012 r., 

� nabór 27 sierpnia 2012 r. – 28 września 2012 r. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 

� nabór 18 czerwca 2012 r. – 20 lipca 2012 r., 

� nabór 15 października 2012 r. – 16 lipca 2012 r. 

 

7. Samorząd Województwa Mazowieckiego 

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez LGR Zalew Zegrzyński w 2012 r. 

zostały ogłoszone 2 nabory wniosków. Nabory były przeprowadzone w następujących terminach: 

� od 30 kwietnia do 1 czerwca 2012 r. 

� od 5 listopada do 5 grudnia 2012 r. 

 

8. Samorząd Województwa Opolskiego 

W 2012 roku LGR Opolszczyzna przeprowadziła 2 nabory wniosków w ramach Środka 4.1. W ramach tych 

naborów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło do weryfikacji 29 wniosków  

o dofinansowanie. Nabory zostały zorganizowane przez LGR Opolszczyzna w terminach: 

� od 2 do 31 lipca 2012 roku, 

� od 19 września do 18 października 2012 roku 

 

9. Samorząd Województwa Podkarpackiego 



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

92

Lokalne Grupy Rybackie Województwa Podkarpackiego (LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR 

Starzawa) ogłosiły w 2012 roku łącznie 4 nabory wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa na cztery operacje w obszarach 4.1.1 – 4.1.4. Konkursy organizowane 

przez w/w LGR odbyły się w następujących terminach: 

I. LGR Puszczy Sandomierskiej:  

� I nabór wniosków od 20 lutego do 18 kwietnia 2012 roku, 

� II nabór wniosków od 28 maja 2012 roku do dnia 20 lipca 2012 roku 

II. LGR Starzawa: 

� I nabór wniosków od 1 lutego do 10 marca 2012 roku, 

� II nabór wniosków 14 maja do 22 czerwca 2012 roku 

 

10. Samorząd Województwa Podlaskiego 

 W 2012 roku LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przeprowadziła jeden tzw. III nabór 

wniosków (I i II nabór - zostały przeprowadzone w roku 2011). Nabór został rozpoczęty w dniu 30 kwietnia a 

zakończony 29 maja 2012 r.  

 

11. Samorząd Województwa Pomorskiego 

W okresie objętym sprawozdaniem na obszarze pomorskich LGR (Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze 

Krajeńskie, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Słowińska Grupa Rybacka, LGR 

"Kaszuby", LGR "Pojezierze Bytowskie", Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby, Stowarzyszenie 

Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mórenka", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

Brać Mierzei) zostało przeprowadzonych 15 naborów wniosków w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa na realizację operacji w obszarach 4.1.1 – 4.1.4. Konkursy w 2012 r. były ogłoszone  

w terminach: 

Pradolina Łeby: 

� od 1 lutego do 30 marca 2012 r. 

� od 9 lipca do 13 sierpnia 2012 r. 

� od 15 października do 14 listopada 2012 r. 

 Północnokaszubska LGR: 

� od 4 maja do 5 czerwca 2012 r. 

� od 28 stycznia do 4 marca 2013 r. 

Rybacka Brać Mierzei: 

� od 31 stycznia do 1 marca 2012 r.  

� od 31 grudnia 2012 r. do 15 lutego 2013 r. 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska LGR „Mòrénka”: 

� od 6 sierpnia do 28 września 2012 

LGR Kaszuby: 

� Od 1 lutego do 5 marca 2012 r. 

� od 15 maja do 20 czerwca 2012 r. 
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LGR Pojezierze Bytowskie: 

� od 6 lipca do 31 sierpnia 2012 r. 

Pojezierze Krajeńskie: 

� od 21 maja do 20 czerwca 2012 r. 

Słowińska LGR:  

� od 31 stycznia do 5 marca 2012 r., 

� od 8 maja do 11 czerwca 2012 r., 

� od 8 sierpnia do 5 października 2012 r. 

 

12. Samorząd Województwa Śląskiego  

Na terenie województwa śląskiego w 2012 r. zostało przeprowadzonych 5 naborów wniosków w ramach 

Środka 4.1. przez 2 Lokalne Grupy Rybackie z województwa śląskiego. Harmonogram ogłoszonych 

konkursów przez LGR województwa śląskiego w 2012 roku:  

 

 Konkursy ogłoszone przez LGR „Żabi Kraj”: 

� Termin składania wniosków: od 30.01.2012 r.- 02.03.2012 r. 

� Termin składania wniosków: 09.03.2012 r. - 13.04.2012 r. 

 

Konkursy ogłoszone przez LGR Bielska Kraina: 

� Termin składania wniosków: 31.08.2012 r. – 01.10.2012 r. 

� Termin składania wniosków: 22.06.2012 r. – 23.07.2012 r. 

� Termin składania wniosków: 16.11.2012 r. – 21.12.2012 r. 

 
13. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

 
W 2012 roku Lokalne Grupy Rybackie z województw świętokrzyskiego ogłosiły 7 konkursów o nabór 

wniosków w ramach środka 4.1 „Rozwój Obszarów zależnych od rybactwa”: 

Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp” – 2 konkursy , w terminach: 

� od 17 lutego do 16 kwietnia 2012 r., 

� od 19 listopada 2012 r. do 10 stycznia 2013 r.,  

Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą” – 2 konkursy, w terminach: 

� od dnia 13 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku, 

� od dnia 9 lipca 2012 roku do dnia 8 sierpnia 2012 roku, 

 „Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba” – 3 konkursy, w terminach: 

� od dnia 20 marca 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku, 

� od dnia 28 czerwca 2012 roku do dnia 20 sierpnia 2012 roku, 

� od 31 grudnia 2012 do dnia 31 stycznia 2013 r. 
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14. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 
W 2012 r. Lokalne Grupy Rybackie przeprowadziły 8 konkursów: 

• Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie - 3, 

• Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze – 2, 

• Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany – 2, 

• Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie - 1. 

Zestawienie konkursów zorganizowanych przez LGR z województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

LGR termin konkursu 

Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie 

15 maja - 15 czerwca 2012 r. 

18 czerwca - 18 lipca 2012 r. 

15 października -15 listopada 2012 r. 

Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze 
10 kwietnia - 10 maja 2012 r. 

27 grudnia 2012 r. - 25 stycznia 2013 r. 

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie 10 września -12 października 2012 r. 

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany 
2 - 31 stycznia 2012 r. 

9 lipca – 10 sierpnia 2012 r. 

 
15. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 
W 2012 r. LGR województwa wielkopolskiego (LGR 7 Ryb, LGR Warta-Noteć, Nadnotecka LGR) 

przeprowadziły łącznie 9 konkursów na nabór wniosków do dofinansowania. 

LGR 7 Ryb: 

� 21 stycznia do 20 lutego 2012 r., 

� 4 kwietnia do 14 maja 2012 r., 

LGR Warta-Noteć 

� od 30 stycznia 2012 r. do 05 marca 2012 r. 

� od 20 kwietnia 2012 r. do 21 maja 2012 r. 

Nadnotecka LGR 

� 13 lutego do 12 kwietnia 2012 r.  

� 26 marca do 24 maja 2012 r. 

� 06 kwietnia do 04 czerwca 2012 r. 

� 21 maja do 19 lipca 2012 r. 

� 05 września do 07 listopada 2012 r. 
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16. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

 
W okresie objętym sprawozdaniem wszystkie funkcjonujące LGR przeprowadzały nabory wniosków  

o dofinansowanie w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” szerzej opisane poniżej. 

Kołobrzeska LGR: 

� od 9 maja do 15 czerwca 2012 r. 

� od 1 października do 31 października 2012 r. 

LGR "Partnerstwo Drawy" 

� od 8 maja do 22 czerwca 2013 r. 

� od 24 sierpnia do 28 września 2012 r. 

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński: 

� od 16 kwietnia 2012 r. do 18 maja 2012 r. 

� od 3 września 2012 r. do 3 października 2012 r. 

� od 20 listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. 

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu 

Wieprzy, Grabowej i Unieści: 

� od 27 stycznia 2012 r. do 27 lutego 2012 r. 

 

� od 14 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r. 

� od 17 maja 2012 r. do 26 czerwca 2012 r. 

� od 04 czerwca 2012 r. do 06 lipca 2012 r. 

� od 29 czerwca 2012 r. do 03 sierpnia 2012 r. 

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka: 

� od 22 marca do 16 maja 2012 r.  

� od 3 września do 3 października 2012 r. 

� od 4 października do 5 listopada 2012 r. 

� od 6 listopada do 7 grudnia 2012 r. 

Lokalna Grupa Rybacka Sieja: 

� od 01 marca do 13 kwietnia 2012 r. 

� od 23 lipca do 07 września 2012 r. 

Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Jezior 

� od 01 marca do 13 kwietnia 2012 r. 

 

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIA W 2012 R. DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI OSI 4, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI 

PRZEDSTAWICIELE MRIRW ORAZ PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ TEJ OSI: 

 

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w 2012 r. odbyli szereg spotkań z przedstawicielami samorządów 

województw, LGR oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację osi 4. Głównym celem odbytych 

spotkań było wypracowanie wspólnych rozwiązań wdrożeniowych dla osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013.  

Do najważniejszych spotkań w 2012 r. należą: 

Tabela 85 Spotkania dotyczące problematyki osi 4 

Lp. Data Miejsce Główna problematyka spotkania 

1. 
17 stycznia 2012 r. MRiRW 

Warszawa 
Spotkanie z przedstawicielami IP Aktualizacji KP po rekomendacjach 
UKS 

2. 
05 – 07 marca 2012 r. Istebna 

Woj. śląskie 
Spotkanie Grupy Roboczej Województw ds. osi priorytetowej 4 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

3. 

24 maja 2012 r. MRiRW 
Warszawa 

Spotkanie z przedstawicielami LGR omówienia zagadnień dotyczących 
stanu wdrożenia osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 oraz prac nad 
budową i uruchomieniem Krajowej Sieci Obszarów Zależnych od 
Rybactwa i współpracą Lokalnych Grup Rybackich 

4. 
12-14 września 2012 r. Wronki 

Woj. wielkopolskie 
Spotkanie Grupy Roboczej Województw ds. osi priorytetowej 4 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

5. 
27-28 września 2012 r. MRiRW 

Warszawa 
Spotkanie przedstawicieli LGR omówienie zagadnień dotyczących stanu 
wdrożenia osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 oraz przyszłości LGR 
w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020 

6. 

9 października 2012 r. MRiRW 
Warszawa 

Spotkanie z dyrektorami komórek wdrażających oś priorytetową 4 PO 
Ryby 2007-2013 w samorządach województw w sprawie zachowania 
zasady n+2 oraz omówienia stanu wdrożenia osi 4 w poszczególnych 
województwach 

7. 

12 listopada 2012 r. MRiRW 
Warszawa 

Spotkanie z dyrektorami komórek wdrażających oś priorytetową 4 PO 
Ryby 2007-2013 w samorządach województw dotyczące stanu 
wdrożenia osi 4, zmian we wzorze umowy o dofinansowanie oraz 
innych bieżących spraw wdrożeniowych. 
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SIECIOWANIE 
 

Niezwykle istotnym aspektem wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013 jest sieciowanie. Sieciowanie 

polega na współpracy podmiotów zaangażowanych we wdrażanie osi 4. Jej celem jest wymiana dobrych 

praktyk dotyczących wdrażania LSROR i funkcjonowania grup. Dzięki procesowi sieciowania możliwe jest 

opracowanie wspólnego stanowiska przez wszystkie LGR oraz dzielenie się doświadczeniami, sukcesami  

i rozwiązaniami proceduralnymi. Bez skutecznie funkcjonującej sieci w każdym kraju realizującym oś 4  

w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego trudno mówić o sukces tego podejścia. Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi od momentu wybrania LGR nakłaniał je do nawiązywania współpracy i zachęcał do tworzenia 

sieci. W tym celu organizował spotkania, na których poruszano problemy polskich LGR. Stopniowo idea 

sieciowania zaczęła zyskiwać na znaczeniu. W 2011 r. na terenie kraju powstały pierwsze sieci polskich LGR, 

m.in. w celu: 

- wypracowania wspólnych postulatów przedstawianych do organów władzy samorządowej  

i ministerialnej, 

- eksponowania problematyki rybactwa; 

- wzajemnej pomocy w organizowaniu prac związanych z wdrażaniem poszczególnych LSROR; 

- wymiany dobrych praktyk w związku z wdrażaniem poszczególnych LSROR; 

- wzajemnej promocji obszarów i działalności LGR; 

- wspólnego podnoszenia wiedzy i umiejętności; 

- nawiązywania, rozwijania i podtrzymywania współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej; 

- omawianiu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania sieci; 

Inicjatywy sieciowania w 2011 r. w Polsce doprowadziły do utworzenia zarówno formalnych  

jak i nieformalnych pierwszych struktur sieci LGR w Polsce. W 2011 r. zawiązały się: 

- Maszoperia Pomorskich LGR – (sierpień 2011 r.) – sieć pomorskich lokalnych grup rybackich; 

- Sieć Lokalnych Grup Rybackich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - (wrzesień 2011 r.) - sieć LGR 

działających na terenie Województwa Kujawsko-pomorskiego; 

- Zachodniopomorska Sieć LGR – (listopad 2011 r.) – sieć LGR działających na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

- Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska - (grudzień 2011 r.) – sieć LGR z obszaru województwa 

dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 

W 2012 r. nastąpił dalszy rozwój idei sieciowania i powstały: 

- Sieć południowa LGR (kwiecień 2012);  

-  Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich LGR (kwiecień 2012 r.). 

Kolejnym przejawem ogromnego zainteresowania i współpracy w ramach sieci LGR było powstanie  

w kwietniu 2012 r. Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich, do którego przystąpiły wszystkie 

działające w kraju LGR. 

Ogólnokrajowe sieciowanie:  
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Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich (maj 2012 r.) 

sygnatariuszami są przedstawiciele regionalnych Sieci LGR. 24.04.2012 r. na spotkaniu w MRiRW 

przedstawiciele nieformalnych regionalnych i ponadregionalnych Sieci LGR złoż

MRiRW, Pana Kazimierze Plocke, dokumenty założycielskie Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich. 

Celem Konwentu jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od 

rybactwa. 

PRZYSZŁOŚĆ 
W 2012 r. przedstawiciele MRiRW zaangażowali się w proces programowania perspektywy finansowej 

2014-2020 oraz późniejszej realizacji wsparcia w zakresie inicjatyw oddolnych, aktywizacji lokalnych 

społeczności czy też realizacji lokalnych strategii. Poprze

i międzynarodowych spotkaniach dyskutowano nad problemami dotyczącymi proponowanego przez 

Komisję Europejską (KE) w ramach nowej perspektywy finansowej instrumentu rozwoju terytorialnego pod 

nazwą „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (CLLD, ang. „Community 

Główną tematyką ww. spotkań była charakterystyce CLLD na postawie projektów rozporządzeń oraz 

innych materiałów KE jak również tematyka poświęcona strategicznym uwarunkowaniom stosowan

instrumentu. Szeroko dyskutowano także o potencjalnych zaletach i wadach zastosowania instrumentu 

CLLD w Polsce w latach w latach 2014

 
REALIZACJA OSI PRIORYTETOWEJ IV
 

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie 

alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się 

następująco:  

Środek 4.1  80,11% 

Środek 4.2  9,81% 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 57,27% alokacji, c

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej:

Środek 4.1  63,17% 

Środek 4.2  5,03%  

  

0

złożone 
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umowy/decyzj
e
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Lokalnych Grup Rybackich (maj 2012 r.) - ogólnopolska inicjatywa sieciowania, której 

sygnatariuszami są przedstawiciele regionalnych Sieci LGR. 24.04.2012 r. na spotkaniu w MRiRW 

przedstawiciele nieformalnych regionalnych i ponadregionalnych Sieci LGR złożyli na ręce Sekretarza Stanu 

MRiRW, Pana Kazimierze Plocke, dokumenty założycielskie Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich. 

Celem Konwentu jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od 

W 2012 r. przedstawiciele MRiRW zaangażowali się w proces programowania perspektywy finansowej 

2020 oraz późniejszej realizacji wsparcia w zakresie inicjatyw oddolnych, aktywizacji lokalnych 

społeczności czy też realizacji lokalnych strategii. Poprzez aktywne uczestnictwo w krajowych 

i międzynarodowych spotkaniach dyskutowano nad problemami dotyczącymi proponowanego przez 

Komisję Europejską (KE) w ramach nowej perspektywy finansowej instrumentu rozwoju terytorialnego pod 

ny przez społeczność” (CLLD, ang. „Community - led local development”). 

Główną tematyką ww. spotkań była charakterystyce CLLD na postawie projektów rozporządzeń oraz 

innych materiałów KE jak również tematyka poświęcona strategicznym uwarunkowaniom stosowan

instrumentu. Szeroko dyskutowano także o potencjalnych zaletach i wadach zastosowania instrumentu 

CLLD w Polsce w latach w latach 2014-2020. 

REALIZACJA OSI PRIORYTETOWEJ IV 

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie 

alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 57,27% alokacji, c

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 
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ogólnopolska inicjatywa sieciowania, której 

sygnatariuszami są przedstawiciele regionalnych Sieci LGR. 24.04.2012 r. na spotkaniu w MRiRW 

yli na ręce Sekretarza Stanu 

MRiRW, Pana Kazimierze Plocke, dokumenty założycielskie Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich. 

Celem Konwentu jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od 

W 2012 r. przedstawiciele MRiRW zaangażowali się w proces programowania perspektywy finansowej  

2020 oraz późniejszej realizacji wsparcia w zakresie inicjatyw oddolnych, aktywizacji lokalnych 

z aktywne uczestnictwo w krajowych  

i międzynarodowych spotkaniach dyskutowano nad problemami dotyczącymi proponowanego przez 

Komisję Europejską (KE) w ramach nowej perspektywy finansowej instrumentu rozwoju terytorialnego pod 

led local development”). 

Główną tematyką ww. spotkań była charakterystyce CLLD na postawie projektów rozporządzeń oraz 

innych materiałów KE jak również tematyka poświęcona strategicznym uwarunkowaniom stosowania tego 

instrumentu. Szeroko dyskutowano także o potencjalnych zaletach i wadach zastosowania instrumentu 

Od początku wdrażania programu złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 72,97% 

alokacji przyznanej na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się 

W roku 2012 złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie stanowiącej 57,27% alokacji, co w podziale 
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Tabela 86 Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 4

Środek Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

4.1 
Rozwój obszarów 

zależnych od 
rybactwa 

3097 722 974 189,62

4.2 

Wsparcie na rzecz 
współpracy 

międzyregionalnej 
i 

międzynarodowej 

92 

Razem 3189 729 480 377,59

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Od początku wdrażania podpisano umowy w kwocie stanowiącej 

na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco: 

Środek 4.1  32,74% 

Środek 4.2  5,14% 

W roku 2012 podpisano umowy w kwocie

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej:

Środek 4.1  30,12% 

Środek 4.2  4,61%  
 
Tabela 87 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4

Środek Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

4.1 
Rozwój obszarów 

zależnych od 
rybactwa 

1417 344 661 401,54

4.2 

Wsparcie na rzecz 
współpracy 

międzyregionalnej 
i 

międzynarodowej 

79 5 969 416,65

Razem 1496 350 630 818,19

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

1,58 

3,07 

0 50

4.1 

4.2 

Wnioski o dofinansowanie 
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Złożone wnioski w ramach osi priorytetowej 4 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

722 974 189,62 175 016 144,09 3784 916 783 798,74

6 506 187,97 1 575 004,96 124 12 697 920,92

729 480 377,59 176 591 149,05 3908 929 481 719,66

Od początku wdrażania podpisano umowy w kwocie stanowiącej 29,93

na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco: 

W roku 2012 podpisano umowy w kwocie stanowiącej 27,53% alokacji, co w podziale 

na poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 
Liczba umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

344 661 401,54 83 434 941,91 1494 374 650 111,78

5 969 416,65 1 445 064,43 85 6 652 253,05

350 630 818,19 84 880 006,34 1579 381 302 364,83

175,02 

221,93 

100 150 200

Miliony Euro
Wnioski o dofinansowanie - Oś 4

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 - Oś 4 Wnioski o dofinansowanie - od poczaku wdrażania 

 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

916 783 798,74 221 933 186,17 

12 697 920,92 3 073 887,27 

929 481 719,66 225 007 073,44 

 
29,93% alokacji przyznanej  

na program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco:  

% alokacji, co w podziale  

początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

374 650 111,78 90 694 548,83 

6 652 253,05 1 610 364,10 

381 302 364,83 92 304 912,93 

221,93 

250

Miliony Euro

od poczaku wdrażania - Oś 4
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Od początku wdrażania zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 15,29% alokacji przyznanej na 

program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco: 

Środek 4.1  16,48% 

Środek 4.2  4,81% 

W roku 2012 zrealizowano płatn

poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej:

Środek 4.1  14,61% 

Środek 4.2  4,34%  

Tabela 88 Liczba podpisanych umów w podziale na sektor prywatny i publiczny

Nazwa LGR 

"Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba"

"Łużycka Lokalna Grupa Rybacka"

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu wieprzy, 
Grabowej i Unieści 

Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"

Lokalna Grupa Rybacka "Drwęca"

Lokalna Grupa Rybacka "Kaszuby"

Lokalna Grupa Rybacka "Między Nidą a Pilicą"

LOKALNA GRUPA RYBACKA "OPOLSZCZYZNA"

Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy"

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Bytowskie"

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Dobiegniewskie"

Lokalna Grupa Rybacka "Warta 

Lokalna Grupa Rybacka "Wodny Świat"

Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

1,45    

1,61    

0 20
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Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
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ROK 2012 

 

Od początku wdrażania zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 15,29% alokacji przyznanej na 

program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco: 

W roku 2012 zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 13,56% alokacji, co w podziale na 

poszczególne środki zostało zobrazowane poniżej: 

Liczba podpisanych umów w podziale na sektor prywatny i publiczny 

rok 2012 od początku wdrażania

Publ Pr 
4.1.5 i 

4.2 
suma Publ 

"Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba" 4 26 3 33 4 

"Łużycka Lokalna Grupa Rybacka" 9 15 2 26 9 

"Partnerstwo dla Doliny Baryczy" 8 11 1 20 8 

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu wieprzy, 
 

7 36 11 54 10 

Gubińska Grupa Rybacka 2 0 2 4 2 

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 9 41 2 52 9 

Lokalna Grupa Rybacka "Drwęca" 0 7 4 11 0 

Lokalna Grupa Rybacka "Kaszuby" 6 37 4 47 6 

Lokalna Grupa Rybacka "Między Nidą a Pilicą" 12 24 2 38 12 

LOKALNA GRUPA RYBACKA "OPOLSZCZYZNA" 9 8 2 19 9 

Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" 12 17 4 33 12 

Grupa Rybacka "Pojezierze Bytowskie" 8 38 4 50 8 

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Dobiegniewskie" 8 25 2 35 11 

Lokalna Grupa Rybacka "Warta - Noteć" 17 23 0 40 17 

Lokalna Grupa Rybacka "Wodny Świat" 8 12 2 22 8 

Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia 4 15 2 21 4 

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie 0 15 1 16 0 

83,43    

90,69    

40 60 80 100

Miliony Euro
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Od początku wdrażania zrealizowano płatności w kwocie stanowiącej 15,29% alokacji przyznanej na 

program operacyjny. W podziale na poszczególne środki sytuacja przedstawia się następująco:  

% alokacji, co w podziale na 

od początku wdrażania 

Pr 
4.1.5 i 

4.2 
suma 

26 4 34 

15 4 28 

11 2 21 

36 12 58 

0 4 6 

41 3 53 

7 5 12 

37 5 48 

24 3 39 

8 3 20 

17 6 35 

38 5 51 

32 4 47 

23 3 43 

13 4 25 

15 3 22 

15 2 17 
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ROK 2012 

100

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński 13 20 4 37 13 20 5 38 

LOKALNA GRUPA RYBACKA ZALEW ZEGRZYŃSKI 11 15 2 28 11 15 3 29 

Łowicka Grupa Rybacka 4 6 2 12 4 6 2 12 

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 11 22 10 43 11 22 11 44 

Nadnotecka Grupa Rybacka 8 38 0 46 8 38 2 48 

Słowińska Grupa Rybacka 21 40 4 65 21 40 5 66 

Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" 9 11 4 24 9 11 5 25 

Stowarzyszenie "Sieja" 6 10 2 18 6 10 3 19 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 4 12 3 19 4 12 4 20 

Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka 12 17 2 31 12 17 4 33 

Stowarzyszenie LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" 0 0 1 1 0 0 2 2 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 9 2 4 15 9 2 5 16 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" 5 40 0 45 5 40 2 47 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Borowiacka Rybka" 3 25 3 31 3 25 4 32 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i 
Wieprzówki" 

15 24 2 41 15 24 3 42 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" 0 3 4 7 0 3 5 8 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior" 3 13 1 17 3 13 2 18 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Krajeńskie" 0 2 1 3 0 2 2 4 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pradolina Łeby" 6 30 1 37 6 30 2 38 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Rybacka Brać Mierzei" 12 35 2 49 15 38 3 56 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora 
Mazurskie" 

0 4 3 7 0 4 5 9 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" 13 13 1 27 13 13 2 28 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" 20 20 2 42 20 20 3 43 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-
Augustowskie" 

11 24 3 38 11 24 4 39 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Rybak" 2 11 3 16 2 11 5 18 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 3 15 2 20 3 15 3 21 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 22 95 2 119 22 95 6 123 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej 1 4 2 7 1 4 3 8 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Starzawa 10 3 2 15 10 3 3 16 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 6 43 7 56 6 43 8 57 

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka "Mórenka" 

19 38 2 59 19 39 3 61 

Suma końcowa 382 985 129 1496 391 997 191 1579 

 

 

W ramach przyznawanych środków na realizację LSROR zastrzeżono, że nie więcej niż 35% środków 

przeznaczonych na konkursy może zostać wykorzystane przez sektor publiczny (rozporządzenie określa 

tylko większościowy udział sektora prywatnego – my poszliśmy dalej). 



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

Kwota ta powinna również mieć odzwierciedlenie w liczbie realizowanych operacji. Instytucja 

Zarządzająca monitoruje na bieżąco realizację zapisów art. 45.4. Pomimo niekorzystnie kształtującej się 

proporcji dla 4 LGR Instytucja Zarządzająca nie widzi przesłanek zagrażających realizacji wspomnianego 

obowiązku. Na dzień przesłania sprawozdania 

publicznego i prywatnego a sytuacja ta koryguje się we właściwym kierunku wraz z postępem procesu 

weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

 
Tabela 89 Zrealizowane płatności w ramach osi priorytetowej 4

Środek Liczba 
operacji 

dofinansowania 

4.1 
Rozwój obszarów 

zależnych od 
rybactwa 

914 167 148 577,70

4.2 

Wsparcie na rzecz 
współpracy 

międzyregionalnej 
i 

międzynarodowej 

68 5 610 963,51

Razem 982 172 759 541,21

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

W ramach osi 4 programu zrealizowano 1 070 płatności na kwotę 

15,29% alokacji dla osi 4 programu. 

  

1,36    
1,51    

0 10

4.1 

4.2 

Płatności- rok 2012 
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Kwota ta powinna również mieć odzwierciedlenie w liczbie realizowanych operacji. Instytucja 

ieżąco realizację zapisów art. 45.4. Pomimo niekorzystnie kształtującej się 

proporcji dla 4 LGR Instytucja Zarządzająca nie widzi przesłanek zagrażających realizacji wspomnianego 

Na dzień przesłania sprawozdania 4 na LGR nie zachowują tej zasady 

publicznego i prywatnego a sytuacja ta koryguje się we właściwym kierunku wraz z postępem procesu 

o dofinansowanie. 

Zrealizowane płatności w ramach osi priorytetowej 4 

za 2012 r. od początku realizacji

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 
Liczba operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

167 148 577,70 40 462 992,98 998 188 589 990,90

5 610 963,51 1 358 290,81 72 6 228 380,01

172 759 541,21 41 821 283,79 1070 194 818 370,91

W ramach osi 4 programu zrealizowano 1 070 płatności na kwotę ponad 47 mln 

15,29% alokacji dla osi 4 programu.  

 

 
 

40,46    

20 30 40

Zrealizowane płatności - Oś 4

rok 2012 - Oś 4 Płatności - od początku wdrażania -

 
101

Kwota ta powinna również mieć odzwierciedlenie w liczbie realizowanych operacji. Instytucja 

ieżąco realizację zapisów art. 45.4. Pomimo niekorzystnie kształtującej się 

proporcji dla 4 LGR Instytucja Zarządzająca nie widzi przesłanek zagrażających realizacji wspomnianego 

 proporcji dla sektora 

publicznego i prywatnego a sytuacja ta koryguje się we właściwym kierunku wraz z postępem procesu 

od początku realizacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

188 589 990,90 45 653 487,35 

6 228 380,01 1 507 753,76 

194 818 370,91 47 161 241,11 

47 mln euro, co pokrywa 

 

40,46    
45,65    

50

Miliony Euro

Oś 4



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

102

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Beneficjentami osi 4 PO 

lub pośrednio związane z branżą rybacką. Katalog beneficjentów osi priorytetowej 4 jak i możliwych 

do realizacji operacji jest niezwykle szeroki gdyż wsparcie ma wpływać pozytywnie na cały obszar

na różne aspekty życia. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia 

jest realizacja operacji właśnie na obszarze zależnym od rybactwa i objętym LSROR. 

Tabela 90 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 w podziale na województwa

Województwo Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Dolnośląskie 109 

Kujawsko-Pomorskie 144 

Lubelskie 46 

Lubuskie 233 

Łódzkie 18 

Małopolskie 126 

Mazowieckie 149 

Opolskie 45 

Podkarpackie 45 

Podlaskie 137 

Pomorskie 480 

Śląskie 108 

Świętokrzyskie 77 

Warmińsko-Mazurskie 211 

Wielkopolskie 470 

Zachodniopomorskie 699 

KRAJ 3097 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
 

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 

stanowiącą 33,32% alokacji z czego w samym roku 2012 

Podlaski
9%

Zachodnio
pomorski

12%

Wielkopol
skie
13%

Pomorski
20%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

Beneficjentami osi 4 PO Ryby 2007-2013 nie są tylko rybacy czy inne osoby bezpośrednio 

lub pośrednio związane z branżą rybacką. Katalog beneficjentów osi priorytetowej 4 jak i możliwych 

do realizacji operacji jest niezwykle szeroki gdyż wsparcie ma wpływać pozytywnie na cały obszar

na różne aspekty życia. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia 

jest realizacja operacji właśnie na obszarze zależnym od rybactwa i objętym LSROR.  

wanie w ramach środka 4.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

34799259,81 8 217 613,29 120 42 084 853,90

23 544 682,92 5 811 243,62 186 31 459 753,60

12 603 118,57 3 050 937,88 48 13 779 631,34

44 162 080,39 10 690 667,99 290 57 160 402,33

4 523 857,69 705 913,52 23 5 754 261,47

24 124 890,40 5 840 105,16 159 35 276 751,52

29 271 847,12 7 086 070,13 153 30 034 129,64

11 398 842,57 2 492 251,62 48 13 920 592,11

13 967 599,94 3 381 248,62 49 14 775 171,58

41 824 349,98 14 045 122,31 218 72 797 801,24

132 139 202,13 31 987 993,45 717 201 083 392,73

41 180 724,16 9 968 947,24 155 59 453 242,41

22 246 365,20 5 366 238,67 124 31 309 054,31

56 480 202,73 13 803 228,30 221 60 717 304,63

85 971 977,11 20 811 924,06 574 102 442 267,03

144 735 188,90 18 954 950,67 699 144 735 188,90

722 974 189,62 175 016 144,09 3784 916 783 798,74

 

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 

% alokacji z czego w samym roku 2012 – 30,64%. 

Pozostałe
32%

Lubuskie
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Warmińsk
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Mazurski
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rok 2012 - środek 4.1

Wielkopol
skie
12%

Zachodnio
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12%
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Wnioski o dofinansowanie -
wdrażania - środek 4.1

 

2013 nie są tylko rybacy czy inne osoby bezpośrednio  

lub pośrednio związane z branżą rybacką. Katalog beneficjentów osi priorytetowej 4 jak i możliwych  

do realizacji operacji jest niezwykle szeroki gdyż wsparcie ma wpływać pozytywnie na cały obszar a więc  

na różne aspekty życia. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych warunków uzyskania wsparcia 

 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

42 084 853,90 10 187 817,16 

31 459 753,60 7 615 714,15 

13 779 631,34 3 335 745,56 

57 160 402,33 13 837 275,73 

5 754 261,47 1 392 980,09 

35 276 751,52 8 539 725,37 

30 034 129,64 7 270 601,96 

13 920 592,11 3 369 869,06 

14 775 171,58 3 576 743,95 

72 797 801,24 17 622 745,95 

201 083 392,73 48 677 865,05 

59 453 242,41 14 392 321,87 

31 309 054,31 7 579 233,17 

60 717 304,63 14 698 323,52 

102 442 267,03 24 799 018,87 

144 735 188,90 25 157 722,27 

916 783 798,74 221 933 186,17 

 

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 
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25%

Lubuskie
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Śląskie
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od początku 
środek 4.1



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

 
Tabela 91 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 w podziale na województwa

Województwo Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

Dolnośląskie 34 12768689,34

Kujawsko-Pomorskie 71 10 848 633,34

Lubelskie 1 836 056,04

Lubuskie 109 22 598 398,99

Łódzkie 13 2 513 874,77

Małopolskie 53 14 210 655,28

Mazowieckie 26 4 701 168,08

Opolskie 18 5 587 351,22

Podkarpackie 20 3 091 753,95

Podlaskie 36 12 341 475,50

Pomorskie 344 92 438 715,96

Śląskie 64 20 409 164,52

Świętokrzyskie 87 19 022 361,19

Warmińsko-Mazurskie 98 24 589 360,01

Wielkopolskie 225 45 703 941,56

Zachodniopomorskie 218 52 999 801,79

KRAJ 1417 344 661 401,54

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Tabela 92 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

Minimalna kwota umowy

Maksymalna kwota umowy

Średnia kwota umowy

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
W ramach środka 4.1 od początku wdrażania zrealizowano płatności na łączną kwotę stanowiącą

16,48% alokacji z czego w samym roku 2012 
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środek 4.1

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota dofinansowania 
w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

12768689,34 3 091 018,75 36 13 699 301,14

10 848 633,34 2 626 215,43 76 12 142 141,89

836 056,04 202 390,77 2 1 176 512,77

22 598 398,99 5 470 575,17 127 27 224 166,36

2 513 874,77 608 553,77 13 2 513 874,77

14 210 655,28 3 440 086,97 55 14 925 577,93

4 701 168,08 1 138 049,35 27 4 901 168,08

5 587 351,22 1 352 574,79 19 6 135 717,69

3 091 753,95 748 445,61 22 3 409 572,07

12 341 475,50 2 987 599,68 37 13 541 876,30

438 715,96 22 377 379,25 359 100 380 215,15

20 409 164,52 4 940 609,68 66 22 105 599,41

19 022 361,19 4 604 895,11 90 20 211 601,77

24 589 360,01 5 952 543,03 102 25 729 883,66

45 703 941,56 11 063 918,65 231 48 391 013,63

52 999 801,79 12 830 085,89 232 58 161 889,16

344 661 401,54 83 434 941,91 1494 374 650 111,78

 

 
Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

 w zł w euro 

Minimalna kwota umowy 19 464,59 4 711,95 

Maksymalna kwota umowy 1 289 841,22 312 242,18 

Średnia kwota umowy 405 295,15 98 113,04 

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania zrealizowano płatności na łączną kwotę stanowiącą

16,48% alokacji z czego w samym roku 2012 – 14,61%. 
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od początku realizacji programu 

dofinansowania 
Kwota 

dofinansowania w 
EURO 

13 699 301,14 3 316 299,39 

12 142 141,89 2 939 345,39 

1 176 512,77 284 807,86 

27 224 166,36 6 590 371,68 

2 513 874,77 608 553,77 

14 925 577,93 3 613 154,02 

4 901 168,08 1 186 464,95 

6 135 717,69 1 485 322,25 

3 409 572,07 825 382,38 

13 541 876,30 3 278 190,30 

100 380 215,15 24 299 841,48 

22 105 599,41 5 351 279,24 

20 211 601,77 4 892 784,08 

25 729 883,66 6 228 638,71 

48 391 013,63 11 714 399,68 

58 161 889,16 14 079 713,66 

374 650 111,78 90 694 548,83 

 

W ramach środka 4.1 od początku wdrażania zrealizowano płatności na łączną kwotę stanowiącą 

Pozpstałe
25%

Śląskie
6%

Warmińsko-
Mazurski

7%
Lubuskie

7%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od początku 

środek 4.1
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Tabela 93 Zrealizowane płatności w ramach środka 4.1 w podziale na województwa

Województwo Liczba 
operacji 

dofinansowania 

Dolnośląskie 33 10 144 703,30

Kujawsko-Pomorskie 47 

Lubelskie 4 

Lubuskie 71 

Łódzkie 5 

Małopolskie 34 

Mazowieckie 17 

Opolskie 12 

Podkarpackie 13 

Podlaskie 20 

Pomorskie 213 43 170 261,90

Śląskie 54 12 912 966,62

Świętokrzyskie 54 5 428 743,70

Warmińsko-Mazurskie 64 12 897 544,36

Wielkopolskie 132 22 696 622,40

Zachodniopomorskie 141 24 236 411,70

KRAJ 914 167 148 577,70

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

 
  

Wielkopols
kie

13%

Zachodnio
pomorski

15%

Pomorski
26%

Płatności- rok 2012 - środek 4.1

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

Zrealizowane płatności w ramach środka 4.1 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

10 144 703,30 2 455 809,46 35 10 945 245,81

6 151 791,10 1 489 213,27 56 7 370 936,75

802 113,71 194 174,08 5 1 092 570,44

11 554 513,71 2 797 093,54 86 13 850 580,45

1 181 155,08 285 931,66 5 1 181 155,08

7 773 172,30 1 881 713,98 37 8 447 582,42

1 815 751,45 439 553,48 18 1 965 751,45

1 537 717,80 372 247,65 13 2 043 699,27

1 067 615,25 258 446,16 15 1 343 923,95

3 777 493,32 914 448,02 22 4 942 820,14

43 170 261,90 10 450 570,55 233 49 369 094,38

12 912 966,62 3 125 945,10 56 14 532 666,62

5 428 743,70 1 314 179,40 61 6 584 994,52

12 897 544,36 3 122 211,71 68 13 468 395,22

22 696 622,40 5 494 352,90 138 23 315 923,60

24 236 411,70 5 867 102,01 150 28 134 650,80

167 148 577,70 40 462 992,98 998 188 589 990,90

 

Pozostałe
24%

Lubuskie
7%

Warmińsko
-Mazurski

7%

Śląskie
8%

środek 4.1

Wielkopol
skie
13%

Zachodnio
pomorski

15%

Pomorski
26%

Płatności- rok 2012 - środek 4.1

 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

10 945 245,81 2 649 603,19 

7 370 936,75 1 784 341,61 

1 092 570,44 264 487,26 

13 850 580,45 3 352 920,78 

1 181 155,08 285 931,66 

8 447 582,42 2 044 973,84 

1 965 751,45 475 865,17 

2 043 699,27 494 734,63 

1 343 923,95 325 334,42 

4 942 820,14 1 196 548,00 

094,38 11 951 171,51 

14 532 666,62 3 518 038,83 

6 584 994,52 1 594 082,29 

13 468 395,22 3 260 402,14 

23 315 923,60 5 644 272,10 

28 134 650,80 6 810 779,93 

188 589 990,90 45 653 487,35 

 

Pozostałe
24%

Lubuskie
7%

Warmińsk
o-

Mazurski
7%

Śląskie
8%

środek 4.1
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Operacja realizowana w ramach środka „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 

Tytuł operacji 

Utworzenie oraz wyposażenie kawiarni wraz z 

fabryką cukierków w domu wakacyjnym „Mistral” 

Beneficjent 

 Adam Jakubiak 

Województwo: Pomorskie 

Gmina: Miasto Ustka 

Całkowita wartość operacji: 23 616,03 euro 

Wysokość dofinansowania: 14 168,83 

Wysokość dofinansowania EFR: 10 626,62 euro 

Opis operacji 

Wnioskodawca jest właścicielem jednostki rybackiej  

i czynnie prowadzi działalność połowową na obszarze Morza 

Bałtyckiego. Dywersyfikuje swoje źródło dochodu poprzez 

działalność turystyczną – prowadzi Pensjonat Dom wakacyjny 

Mistral w Ustce oferując usługi noclegowe. W ramach 

uzyskanego dofinansowania Beneficjent planuje rozszerzenie 

dotychczasowych usług oferowanych w pensjonacie poprzez 

wprowadzenie zupełnie nowych, innowacyjnych dla obszaru rozwiązań polegających na stworzeniu kawiarni 

wraz z fabryką cukierków. W tym celu, w ramach pozyskanych funduszy, przebudowane zostanie pomieszczenia 

w funkcjonującym pensjonacie i dostosowane do planowanych rozwiązań. W ramach projektu zostanie 

wytworzona nowa usługa oraz produkt, dotychczas nieoferowane na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

które polegały będą na wytwarzaniu słodyczy metodą tradycyjną (manufaktura) z dodatkiem składnika omega 3, 

kwasu tłuszczowego bardzo zdrowego dla człowieka. 
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Operacja realizowana w ramach środka „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 

Tytuł operacji 

Budowa muzeum rybactwa regionalnego w 

Jezierzanach 

Beneficjent 

 Leszek Kołakowski 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Gmina: Jezierzany k. Jarosławca 

Całkowita wartość operacji: 178 159,32 euro 

Wysokość dofinansowania: 151 435,41 euro 

Wysokość dofinansowania EFR: 113 5765,56 euro 

Opis projektu:  
W ramach złożonego wniosku  

i planowanej operacji zakłada się budowę 

oraz aranżację Muzeum Rybactwa 

Regionalnego w Jezierzanach, które 

będzie przede wszystkim miejscem 

przedstawiającym historię i tradycję 

lokalnego rybactwa morskiego. Będzie to 

obiekt całoroczny. Beneficjent posiada 

obecnie tzw. Szopę Rybaka, w której 

zgromadził wiele eksponatów historycznych 

z dziedziny rybactwa, jednak jej niewielka 

powierzchnia uniemożliwia prezentację wszystkich posiadanych eksponatów. Brak odpowiedniej 

powierzchni oraz bardzo duże zainteresowanie, jakim cieszy się obecna działalność przyczyniły się  

do powstania pomysłu stworzenia muzeum tradycji i historii rybactwa z prawdziwego zdarzenia. 

Planowana inwestycja przewiduje zgodnie z projektem budowę pomieszczeń muzealnych wraz  

z infrastrukturą multimedialną, sanitarną, szatnią oraz małym kioskiem z pamiątkami. Wszystkie 

pomieszczenia będą przystosowane także do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Projekcje 

multimedialne oraz opisy eksponatów zwrócą uwagę nie tylko na sam przedmiot, ale wyjaśnią także jego 

przeznaczenie i sposób działania. W wybranych terminach organizowane będą także pokazy tematyczne 

wraz z konkursami dla ich uczestników, np. szycie i naprawa siatek rybackich, czy przygotowanie potraw 

regionalnych z ryb bałtyckich. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na sierpień 2013 roku.  
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Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Oś 4 PO Ryby 2007-2013 przewiduje wsparcie dla współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

pomiędzy obszarami rybackimi. Pomoc w tym zakresie przyznaje się lokalnym grupom rybackim. Wspólne 

przedsięwzięcie w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

składa się z zadań, których to realizacja prowadzi do o

zobowiązuje się wykonać konkretne zadanie będące częścią składową wspólnego przedsięwzięcia. 

Na dofinansowanie tych zadań każda z LGR składa

przedsięwzięcia, podziałem zadań, który w ramach tego przedsięwzięcia przypadł do realizacji danej LGR 

wraz ze specyfikacją ich kosztów.  

 
Tabela 94 Złożone wnioski o dofinansowanie 

Województwo Liczba 
złożonych 
wniosków 

dofinansowania 

Dolnośląskie 2 583 956,27

Kujawsko-Pomorskie 9 222 706,63

Lubelskie 2 201 059,83

Lubuskie 0 

Łódzkie 1 

Małopolskie 3 

Mazowieckie 2 390 878,16

Opolskie 2 268 841,18

Podkarpackie 1 

Podlaskie 3 256 064,81

Pomorskie 25 1 699 175,65

Śląskie 5 1 043 404,56

Świętokrzyskie 5 495 137,14

Warmińsko-Mazurskie 8 466 041,11

Wielkopolskie 0 

Zachodniopomorskie 24 662 466,56

KRAJ 92 6 506 187,97

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Zachodnio
pomorski

11%

Śląskie
16%

Pomorski
26%

Wnioski o dofinansowanie - rok 2012 
4.2
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ROK 2012 

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

2013 przewiduje wsparcie dla współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

pomiędzy obszarami rybackimi. Pomoc w tym zakresie przyznaje się lokalnym grupom rybackim. Wspólne 

przedsięwzięcie w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

składa się z zadań, których to realizacja prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu. Każdy z partnerów 

zobowiązuje się wykonać konkretne zadanie będące częścią składową wspólnego przedsięwzięcia. 

Na dofinansowanie tych zadań każda z LGR składa wniosek o dofinansowanie wraz z opisem wspólnego 

przedsięwzięcia, podziałem zadań, który w ramach tego przedsięwzięcia przypadł do realizacji danej LGR 

 

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.2 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

583 956,27 141 362,96 3 823 391,93

222 706,63 54 080,79 15 941 493,84

201 059,83 48 672,16 2 201 059,83

- - 5 872 233,42

99 999,71 24 207,73 2 214 610,71

88 033,16 21 310,89 5 471 074,33

390 878,16 94 623,00 3 697 353,16

268 841,18 65 080,53 3 577 382,14

28 423,20 6 880,63 3 242 093,85

256 064,81 61 987,66 4 756 064,81

1 699 175,65 411 333,04 25 1 699 175,65

1 043 404,56 252 585,29 7 1 744 187,06

495 137,14 119 861,81 8 1 287 423,14

466 041,11 112 818,30 11 815 401,11

- - 4 692 509,38

662 466,56 172 565,66 24 662 466,56

6 506 187,97 1 575 004,96 124 12 697 920,92

Pozostałe
24%

Warmińsk
o-

Mazurski
7%

Świętokrz
yskie

7%

Dolnośląs
kie
9%

rok 2012 - środek 

Świętokrz
yskie

9%

Pomorski
12%

Śląskie
12%

Zachodnio
pomorski

17%

Wnioski o dofinansowanie - od początku wdrażania 
środek 4.2
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Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

2013 przewiduje wsparcie dla współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

pomiędzy obszarami rybackimi. Pomoc w tym zakresie przyznaje się lokalnym grupom rybackim. Wspólne 

przedsięwzięcie w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

siągnięcia wspólnego celu. Każdy z partnerów 

zobowiązuje się wykonać konkretne zadanie będące częścią składową wspólnego przedsięwzięcia.  

wniosek o dofinansowanie wraz z opisem wspólnego 

przedsięwzięcia, podziałem zadań, który w ramach tego przedsięwzięcia przypadł do realizacji danej LGR 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

823 391,93 199 325,07 

941 493,84 227 914,94 

201 059,83 48 672,16 

872 233,42 211 148,52 

214 610,71 51 952,53 

471 074,33 114 036,73 

697 353,16 168 813,86 

577 382,14 139 771,51 

242 093,85 58 605,59 

756 064,81 183 026,66 

1 699 175,65 411 333,04 

1 744 187,06 422 229,31 

1 287 423,14 311 656,82 

815 401,11 197 390,67 

692 509,38 167 641,28 

662 466,56 609 759,52 

12 697 920,92 3 073 887,27 

 

Pozostałe
38%

Lubuskie
6%Kujawsko-

Pomorski
6%

od początku wdrażania -
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Łączna kwota umów o dofinansowanie podpisanych od początku wdrażania stanowi 5,

alokacji. W samym roku 2012 podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 4,

Tabela 95 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 w podziale na województwa

Województwo Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

Dolnośląskie 1 200 125,22

Kujawsko-Pomorski 8 508 374,24

Lubuskie 5 852 233,42

Łódzki 7 166 329,77

Małopolski 3 357 895,25

Mazowiecki 1 147 355,35

Opolski 1 303 651,96

Podkarpackie 2 213 592,19

Podlaski 1 212 

Pomorski 16 960 826,94

Śląskie 2 758 857,75

Świętokrzyskie 6 545 356,68

Warmińsko-Mazurski 5 304 015,36

Wielkopolskie 6 233 266,86

Zachodniopomorski 15 205 051,11

KRAJ 79 5 969 416,65

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

Tabela 96 Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka

 

Minimalna kwota umowy 18 074,83

Maksymalna kwota umowy 227 599,41

Średnia kwota umowy 122 837,55

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
 

 

Kujawsko-
Pomorski

10%

Świętokrzys
kie

11%

Śląskie
15%

Lubuskie
17%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 

środek 4.2
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ROK 2012 

Łączna kwota umów o dofinansowanie podpisanych od początku wdrażania stanowi 5,

alokacji. W samym roku 2012 podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 4,

 

Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

200 125,22 48 445,91 1 200 125,22 

508 374,24 123 066,22 8 508 374,24

852 233,42 206 306,96 6 870 352,44

166 329,77 40 264,78 7 166 329,77

357 895,25 86 638,57 3 357 895,25

147 355,35 35 671,49 1 147 355,35 

303 651,96 73 507,46 1 303 651,96

213 592,19 51 705,97 2 213 592,19 

212 484,55 51 437,83 1 212 484,55 

960 826,94 232 595,06 16 960 826,94

758 857,75 183 702,76 2 758 857,75

545 356,68 132 018,85 6 545 356,68

304 015,36 73 595,43 6 333 014,36

233 266,86 56 468,77 10 868 985,24

205 051,11 49 638,36 15 205 051,11 

5 969 416,65 1 445 064,43 85 6 652 253,05

Podział statystyczny podpisanych umów od początku realizacji środka 

w zł w euro 

18 074,83 4 375,52 

227 599,41 55 096,81 

122 837,55 29 736,27 

 
 

Pozostałe
40%

Małopolski
7%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - rok 2012 -

Kujawsko
PomorskiŚląskie

11%

Wielkopol
skie
13%

Lubuskie
13%

Pomorski
15%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie 

początku wdrażania - środek 4.2

 

Łączna kwota umów o dofinansowanie podpisanych od początku wdrażania stanowi 5,14 % 

alokacji. W samym roku 2012 podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 4,61% alokacji. 

od początku realizacji programu 

dofinansowania w 
Kwota 

dofinansowania 
w EURO 

 48 445,91 

508 374,24 123 066,22 

870 352,44 210 693,18 

 40 264,78 

357 895,25 86 638,57 

 35 671,49 

303 651,96 73 507,46 

 51 705,97 

 51 437,83 

960 826,94 232 595,06 

758 857,75 183 702,76 

545 356,68 132 018,85 

333 014,36 80 615,45 

868 985,24 210 362,21 

 49 638,36 

6 652 253,05 1 610 364,10 

 

Pozostałe
32%

Kujawsko-
Pomorski

8%

Świętokrz
yskie
8%

Umowy/Decyzje o dofinansowanie - od 

środek 4.2
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Łączna kwota płatności zrealizowanych od początku wdrażania stanowi 4,81 % alokacji. W samym 

roku 2012 zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 4,34 % alokacji.

 
Tabela 97 Zrealizowane płatności w ramach środka 4.2 w podziale na województwa

Województwo Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

Dolnośląskie 1 200 125,66

Kujawsko-Pomorski 9 693 845,23

Lubuskie 7 864 233,42

Łódzki 1 114 611,00

Małopolski 4 373 127,98

Mazowiecki 1 70 000,00

Opolski 1 302 651,96

Podkarpackie 2 213 592,19

Podlaski 2 201 

Pomorski 11 673 011,49

Śląskie 2 760 602,67

Świętokrzyskie 5 512 841,51

Warmińsko-Mazurski 3 98 492,40

Wielkopolskie 1 90 600,00

Zachodniopomorski 18 441 504,60

KRAJ 68 5 610 963,51

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 
 
 
  

Wielkopol
skie
11%

Kujawsko-
Pomorski

12%

Śląskie
12%

Lubuskie
14%

Płatności - od początku wdrażania 
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ROK 2012 

Łączna kwota płatności zrealizowanych od początku wdrażania stanowi 4,81 % alokacji. W samym 

roku 2012 zrealizowano płatności na kwotę stanowiącą 4,34 % alokacji. 

Zrealizowane płatności w ramach środka 4.2 w podziale na województwa 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

200 125,66 48 446,02 1 200 125,66

693 845,23 167 964,66 10 710 152,35

864 233,42 209 211,90 7 864 233,42

114 611,00 27 744,80 1 114 611,00

373 127,98 90 326,07 4 373 127,98

70 000,00 16 945,46 1 70 000,00

302 651,96 73 265,38 1 302 651,96

213 592,19 51 705,97 2 213 592,19

201 723,40 48 832,80 2 201 723,40

673 011,49 162 921,27 11 673 011,49

760 602,67 184 125,17 2 760 602,67

512 841,51 124 147,65 5 512 841,51

98 492,40 23 842,84 3 98 492,40

90 600,00 21 932,27 4 691 709,38

441 504,60 106 878,55 18 441 504,60

5 610 963,51 1 358 290,81 72 6 228 380,01

 

Pozostałe
25%

Zachodnio
pomorski

7%

Świętokrz
yskie

8%
Pomorski

11%

od początku wdrażania - środek 4.2

Świętokrz
Pomorski

12%

Kujawsko-
Pomorski

12%

Śląskie
14%

Lubuskie
15%

Płatności- rok 2012 - środek 4.2
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Łączna kwota płatności zrealizowanych od początku wdrażania stanowi 4,81 % alokacji. W samym 

od początku realizacji programu 

dofinansowania w 
Kwota 

dofinansowania 
w EURO 

200 125,66 48 446,02 

710 152,35 171 912,26 

864 233,42 209 211,90 

114 611,00 27 744,80 

373 127,98 90 326,07 

70 000,00 16 945,46 

302 651,96 73 265,38 

213 592,19 51 705,97 

201 723,40 48 832,80 

673 011,49 162 921,27 

760 602,67 184 125,17 

512 841,51 124 147,65 

98 492,40 23 842,84 

691 709,38 167 447,62 

441 504,60 106 878,55 

6 228 380,01 1 507 753,76 

 

Pozostałe
30%

Zachodnio
pomorski

8%Świętokrz
yskie

9%

środek 4.2
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4.2.5 Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna 

 

W dniu 20.09.2011 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło na stronie internetowej 

(www.minrol.gov.pl) dokumenty wdrożeniowe (w tym wniosek o dofinansowanie) dla osi priorytetowej 5 - 

pomoc techniczna, zawartej w PO Ryby 2007-2013. W związku z tym, zgodnie z § 4, ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - pomoc 

techniczna PO Ryby, od dnia 21.09.2011 r. beneficjenci mogli rozpocząć składanie wniosków  

o dofinansowanie do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Niezbędne informacje odnośnie 

składania wniosków FAPA przesłała do beneficjentów oraz zamieściła na swojej stronie internetowej 

www.fapa.org.pl. 

W ramach osi 5 programu złożono 207 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 17 mln euro,  

co pokrywa 34,38% alokacji dla osi 5 programu.  

W 2012 r. beneficjenci złożyli następujące wnioski o dofinansowanie w podziale na miesiące: 

• w styczniu – 14 wniosków; 

• w lutym – 9 wniosków; 

• w marcu – 14 wniosków; 

• w kwietniu – 6 wniosków; 

• w maju – 1 wniosek; 

• w czerwcu – 11 wniosków; 

• w lipcu – 19 wniosków; 

• w sierpniu – 17 wniosków; 

• we wrześniu – 6 wniosków; 

• w październiku – 3 wniosków; 

• w listopadzie – 12 wniosków; 

• w grudniu – 5 wniosków; 

 

 

Łączna kwota wniosków złożonych w 2012 roku stanowi 14,64% alokacji.  

 

Tabela 98 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 

Środek 

za 2012 r. od początku realizacji 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

5.1 
Pomoc 

Techniczna 
129 29 907 231,17 7 239 882,633 207 70 251 795,00 17 006 413,86 

Razem 129 29 907 231,17 7 239 882,633 207 70 251 795,00 17 006 413,86 
*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Tabela 99 Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 5.1 w podziale na instytucje

Instytucja Liczba 
złożonych 
wniosków 

MRiRW 19 

MF 3 

ARiMR 6 

FAPA 10 

Okręgowy Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego 

w Gdyni 
0 

Okręgowy Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego 

w Słupsku 
3 

Okręgowy Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego 

w Szczecinie 
0 

SW Dolnośląskie 6 

SW Kujawsko-Pomorski 7 

SW Lubelski 6 

SW Lubuski 1 

SW Łódzki 7 

SW Małopolski 8 

SW Mazowiecki 6 

SW Opolski 2 

SW Podkarpackie 10 

SW Podlaski 9 

SW Pomorski 6 

SW Śląskie 2 

SW Świętokrzyskie 2 

SW Warmińsko-Mazurskie 5 

SW Wielkopolskie 4 

SW Zachodniopomorski 5 

KRAJ 129 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

0

złożone wnioski

umowy/decyzje

zrealizowane 
płatności
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Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 5.1 w podziale na instytucje 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN

9 353 094,94 2 264 178,49 35 26 672 248,26

1 609 915,63 389 725,15 8 4 336 137,40

5 938 012,82 1 437 462,25 18 21 295 009,90

907 670,18 220 238,25 11 883 870,18

- - 2 865 938,35

1 173 000,00 283 957,49 4 1 605 000,00

- - 1 403 000,00

452 871,88 109 630,32 6 452 871,88

813 788,92 197 000,39 17 1 136 843,03

469 602,22 113 680,37 9 654 161,61

346 190,38 83 805,07 3 899 203,08

504 245,88 122 066,83 11 814 585,83

539 945,08 130 708,82 13 704 344,37

700 177,50 169 497,57 11 979 544,43

96 603,93 23 385,69 2 96 603,93

874 890,77 211 791,81 10 874 890,77

631 513,87 152 875,61 9 631 513,87

1 119 698,36 271 054,34 8 1 385 958,50

400 347,47 96 915,31 4 612 141,97

488 918,33 118 356,37 4 710 472,31

1 097 048,03 265 571,19 5 1 097 048,03

924 107,39 223 706,07 6 1 248 586,50

1 463 475,59 354 275,24 8 1 842 108,80

29 907 231,17 7 239 882,63 207 70 251 795,00

7,24

7,71

5,50

15,46

12,31

5 10 15

Miliony Euro

Postępy wdrażania Osi 5

całość - PO Ryby rok 2012
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od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania w 

PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

26 672 248,26 6 456 764,45 

4 336 137,40 1 049 683,46 

21 295 009,90 5 155 053,35 

883 870,18 225 999,70 

865 938,35 209 624,62 

1 605 000,00 388 535,19 

403 000,00 97 557,43 

452 871,88 109 630,32 

136 843,03 275 204,68 

654 161,61 158 358,13 

899 203,08 217 677,28 

814 585,83 197 193,31 

704 344,37 170 506,27 

979 544,43 237 126,15 

96 603,93 23 385,69 

874 890,77 211 791,81 

631 513,87 152 875,61 

1 385 958,50 335 510,06 

612 141,97 148 186,10 

710 472,31 171 989,71 

048,03 265 571,19 

1 248 586,50 302 255,32 

1 842 108,80 445 934,01 

70 251 795,00 17 006 413,86 

 

17,01

20

Miliony Euro
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W okresie sprawozdawczym podpisa

ponad 7,7 mln euro, co stanowi około 

Pracownicy, weryfikując wnioski o dofinansowanie postępowali zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności 

sprawdzających oraz kontrolnych kompletności i zgodności wniosku oraz p

pracownicy merytoryczni przygotowywali umowy/porozumienia z beneficjentami. Dodatkowo do każdego 

dokumentu sporządzana była karta weryfikacji umowy/porozumienia o

ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w

umów/porozumień, beneficjenci składali wnioski o płatność, które były weryfikowane pod względem oceny 

merytorycznej i finansowej. 

Odnosząc się do umów/porozumień z beneficjentami w 2012 roku, liczba dokume

kwotami w każdym z miesięcy przedstawia się następująco:

• w styczniu –4 umów/porozumień

• w lutym –2 umów/porozumień

• w marcu –24 umów/porozumień

• w kwietniu –12 umów/porozumień

• w maju –18 umów/porozumień

• w czerwcu – nie podpisano żadn

• w lipcu –5 umów/porozumień

• w sierpniu –21 umów/porozumień

• we wrześniu –17 umów/porozumień

• w październiku –20 umów/

• w listopadzie –9 umów/porozumień

• w grudniu –7 umów/porozumień

ARiMR
20%

FAPA
3%

OIRM-y
4%

SW
37%

Złoóżne wnioski o dofinansowanie 
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W okresie sprawozdawczym podpisano z beneficjentami 150 umów lub porozumień na kwotę 

co stanowi około 15,59% limitu środków. 

Pracownicy, weryfikując wnioski o dofinansowanie postępowali zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności 

sprawdzających oraz kontrolnych kompletności i zgodności wniosku oraz po akceptacji wniosku, 

pracownicy merytoryczni przygotowywali umowy/porozumienia z beneficjentami. Dodatkowo do każdego 

dokumentu sporządzana była karta weryfikacji umowy/porozumienia o dofinansowanie operacji 

ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 5.1 Pomoc techniczna. Po podpisaniu 

umów/porozumień, beneficjenci składali wnioski o płatność, które były weryfikowane pod względem oceny 

Odnosząc się do umów/porozumień z beneficjentami w 2012 roku, liczba dokume

kwotami w każdym z miesięcy przedstawia się następująco: 

4 umów/porozumień; 

2 umów/porozumień; 

24 umów/porozumień; 

12 umów/porozumień; 

18 umów/porozumień; 

nie podpisano żadnej umowy 

5 umów/porozumień; 

21 umów/porozumień; 

17 umów/porozumień; 

20 umów/ porozumień; 

9 umów/porozumień; 

7 umów/porozumień;  

MRiRW
31%

MF
5%

ARiMR
20%

Złoóżne wnioski o dofinansowanie - rok 2012

ARiMR
30%

FAPA
2%

OIRM-y
4%

SW
20%

Złożone wnioski o dofinansowanie 
początku realizacji

 

 

umów lub porozumień na kwotę 

Pracownicy, weryfikując wnioski o dofinansowanie postępowali zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności 

o akceptacji wniosku, 

pracownicy merytoryczni przygotowywali umowy/porozumienia z beneficjentami. Dodatkowo do każdego 

dofinansowanie operacji  

ramach środka 5.1 Pomoc techniczna. Po podpisaniu 

umów/porozumień, beneficjenci składali wnioski o płatność, które były weryfikowane pod względem oceny 

Odnosząc się do umów/porozumień z beneficjentami w 2012 roku, liczba dokumentów wraz z łącznymi 

MRiRW
38%

MF
6%

Złożone wnioski o dofinansowanie - od 
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W ramach środka 5.1 programu podpisano 177 umów o dofinansowanie na kwotę 

co pokrywa 31,25% wykorzystania alokacji dla środka 5.1 programu z czego 15,59% zakontraktowano w roku 

sprawozdawczym. 

Tabela 100 Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach środka 5.1 w podziale na instytucje

Instytucja Liczba 
umów 

MRiRW 18 

MF 4 

ARiMR 6 

FAPA 8 

Okręgowy Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego w 

Gdyni 
2 

Okręgowy Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego w 

Słupsku 
4 

Okręgowy Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego w 

Szczecinie 
1 

SW Dolnośląskie 6 

SW Kujawsko-Pomorski 16 

SW Lubelski 9 

SW Lubuski 2 

SW Łódzki 11 

SW Małopolski 8 

SW Mazowiecki 9 

SW Opolski 2 

SW Podkarpackie 8 

SW Podlaski 8 

SW Pomorski 7 

SW Śląskie 2 

SW Świętokrzyskie 4 

SW Warmińsko-Mazurskie 3 

SW Wielkopolskie 6 

SW Zachodniopomorski 6 

KRAJ 150 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

  

ARiMR
19%

FAPA
2%

OIRM-y
8%

SW
35%

Podpisane umowy  - rok 2012
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W ramach środka 5.1 programu podpisano 177 umów o dofinansowanie na kwotę 

co pokrywa 31,25% wykorzystania alokacji dla środka 5.1 programu z czego 15,59% zakontraktowano w roku 

isane umowy o dofinansowanie w ramach środka 5.1 w podziale na instytucje 
w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
umów 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

9 562 692,98 2 314 917,57 32 26 168 413,39

1 932 626,01 467 846,23 4 1 932 626,01

5 938 012,82 1 437 462,25 18 21 295 009,90

735 658,70 178 086,78 8 735 658,70

760 143,35 184 013,98 2 760 143,35

1 478 000,00 357 791,28 4 1 478 000,00

403 000,00 97 557,43 1 403 000,00

452 871,88 109 630,32 6 452 871,88

1 067 396,12 258 393,12 16 1 067 396,12

652 555,22 157 969,26 9 652 555,22

553 012,70 133 872,21 2 553 012,70

814 585,83 197 193,31 11 814 585,83

670 912,70 162 413,20 8 670 912,70

756 276,76 183 077,96 10 794 719,29

96 603,93 23 385,69 2 96 603,93

640 540,73 155 060,82 8 640 540,73

220 071,45 53 274,46 8 220 071,45

1 169 586,36 283 131,12 7 1 169 586,36

211 794,50 51 270,79 2 211 794,50

694 526,04 168 129,47 4 694 526,04

570 181,74 138 028,45 3 570 181,74

1 248 586,50 302 255,32 6 1 248 586,50

1 219 051,66 295 105,58 6 1 219 051,66

31 848 687,98 7 709 866,61 177 63 849 848,00

 

 

MRiRW
30%

MF
6%

ARiMR
19%

rok 2012

MF
3%

ARiMR
34%

FAPA
1%

OIRM-y
4%

SW
17%

Podpisane umowy  - od początku realizacji

 
113

W ramach środka 5.1 programu podpisano 177 umów o dofinansowanie na kwotę prawie 31,25 mln euro, 

co pokrywa 31,25% wykorzystania alokacji dla środka 5.1 programu z czego 15,59% zakontraktowano w roku 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

26 168 413,39 6 334 797,11 

1 932 626,01 467 846,23 

21 295 009,90 5 155 053,35 

735 658,70 178 086,78 

760 143,35 184 013,98 

1 478 000,00 357 791,28 

403 000,00 97 557,43 

452 871,88 109 630,32 

1 067 396,12 258 393,12 

652 555,22 157 969,26 

553 012,70 133 872,21 

814 585,83 197 193,31 

670 912,70 162 413,20 

794 719,29 192 384,05 

96 603,93 23 385,69 

640 540,73 155 060,82 

220 071,45 53 274,46 

1 169 586,36 283 131,12 

211 794,50 51 270,79 

694 526,04 168 129,47 

570 181,74 138 028,45 

1 248 586,50 302 255,32 

1 219 051,66 295 105,58 

63 849 848,00 15 456 643,35 

 

MRiRW
41%

MF
3%

od początku realizacji
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W ramach środka 5.1 programu zrealizowano 113 płatności na kwotę 

dla środka 5.1 programu z czego 11,11% zostało wypłacone w 2012 r.

Tabela 101 Zrealizowane płatności w ramach środka 5.1 w podziale na instytucje

Instytucja Liczba 
operacji 

MRiRW 16 

ARiMR 9 

FAPA 1 

SW Dolnośląskie 2 

SW Kujawsko-Pomorski 11 

SW Lubelski 6 

SW Lubuski 2 

SW Łódzki 7 

SW Małopolski 5 

SW Mazowiecki 9 

SW Podkarpackie 2 

SW Podlaski 3 

SW Pomorski 5 

SW Śląskie 2 

SW Świętokrzyskie 1 

SW Warmińsko-Mazurskie 1 

SW Wielkopolskie 4 

SW Zachodniopomorski 5 

KRAJ 91 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 

 

ARiMR
28,51%

FAPA
0,04%

SW
28,04%

Zrealizowane płatności - rok 2012
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W ramach środka 5.1 programu zrealizowano 113 płatności na kwotę pokrywającą

dla środka 5.1 programu z czego 11,11% zostało wypłacone w 2012 r. 

Zrealizowane płatności w ramach środka 5.1 w podziale na instytucje 

w 2012 r. od początku realizacji programu

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

Liczba 
operacji 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN

9 853 746,85 2 385 375,31 27 24 733 881,74

6 473 226,40 1 567 025,68 20 19 729 178,43

10 200,00 2 469,20 1 10 200,00

158 685,23 38 414,20 2 158 685,23

344 582,83 83 415,92 11 344 582,83

433 235,79 104 876,85 6 433 235,79

553 012,11 133 872,06 2 553 012,11

419 555,17 101 565,08 7 419 555,17

164 384,24 39 793,81 5 164 384,24

704 818,70 170 621,10 9 704 818,70

61 241,08 14 825,12 2 61 241,08

55 188,48 13 359,92 3 55 188,48

778 840,27 188 540,09 5 778 840,27

211 794,50 51 270,79 2 211 794,50

127 454,68 30 853,97 1 127 454,68

454 022,02 109 908,74 1 454 022,02

872 026,21 211 098,36 4 872 026,21

1 027 389,88 248 708,48 5 1 027 389,88

22 703 404,44 5 495 994,68 113 50 839 491,36

MRiRW
43,40%

rok 2012

ARiMR
39%

SW
12%

Zrealizowane płatności - od poczatku wdrażania

 

pokrywającą 24,88% alokacji 

od początku realizacji programu 

Kwota 
dofinansowania 

w PLN 

Kwota 
dofinansowania 

w EURO 

24 733 881,74 5 987 528,56 

19 729 178,43 4 776 000,01 

10 200,00 2 469,20 

158 685,23 38 414,20 

344 582,83 83 415,92 

433 235,79 104 876,85 

553 012,11 133 872,06 

419 555,17 101 565,08 

164 384,24 39 793,81 

704 818,70 170 621,10 

61 241,08 14 825,12 

55 188,48 13 359,92 

778 840,27 188 540,09 

211 794,50 51 270,79 

127 454,68 30 853,97 

454 022,02 109 908,74 

872 026,21 211 098,36 

1 027 389,88 248 708,48 

50 839 491,36 12 307 122,26 

 

MRiRW
49%

od poczatku wdrażania
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4.3 Informacje finansowe EUR 

 

Regiony kwalifikujące się do pomocy w ramach celu „konwergencja” 
 
Tabela 102 Wydatki poniesione w ramach PO Ryby 2007-2013 od początku realizacji programu do końca 2012 r.  

Os priorytetowa 

Wydatki 
kwalifikowalne 

przedstawione we 
wnioskach o płatność 

złożonych do Instytucji 
Pośredniczących*** 

Odpowiadający 
wkład publiczny 

(krajowe) 

Odpowiadający wkład 
EFR 

Wydatki poniesione 
przez organ 

odpowiedzialny za 
dokonywanie płatności 
na rzecz beneficjentów 

Środki EFR 
zadeklarowane przez 

Instytucję Zarządzającą 

Całkowita płatność 
wskazana we wniosku 

do Komisji 

Łącznie płatności 
otrzymane od Komisji 

1* 2* 3* 4** 5** 6** 7 

Oś priorytetowa 1  136 072 669,55  34 018 167,39  102 054 502,16  127 710 064,21 95 407 598,42  95 407 598,40 86 795 597,17 

Oś priorytetowa 2 101 705 639,38 25 426 409,85  76 279 229,54 145 683 512,62 107 763 128,61  107 763 128,61 50 623 988,38 

Oś priorytetowa 3  62 097 423,26  15 524 355,81 46 573 067,44  58 221 295,37 43 665 971,51  43 665 971,51 25 797 942,55 

Oś priorytetowa 4 24 336 941,20  6 084 235,30 18 252 705,90 7 889 053,53 5 039 615,96  5 039 615,96 2 597 144,83 

Oś priorytetowa 5  14 305 139,52  3 576 284,88  10 728 854,64  11 784 861,91  8 838 646,35 8 838 646,37 5 459 750,74 

Suma  338 517 812,91 84 629 453,23 253 888 359,68  351 288 787,64 260 714 960,85  260 714 960,85 171 274 423,67 

* kwoty z kolumny 1-3 przeliczono po kurskie 4,1309 zł/euro;  
** kwoty w kolumnach 4-6 przeliczono wg kursu wykazanego w poświadczeniach. 
*** dla środków 1.2 oraz 1.5 nie są składane wnioski o płatność, wartość dla tych środków jest przedstawiona jako równowartość wydanych decyzji/podpisanych umów na dany okres.  

Kolumna 4- kwota wkładu krajowego i EFR (25%+75%) 
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Tabela 103 Płatności zrealizowane przez ARiMR na rzecz beneficjentów w ramach programu w podziale na osie priorytetowe i środki 
od początku realizacji programu (refundacje i zaliczki) w 2012 r. 

Oś priorytetowa/środek 

w zł w euro 

Publiczne 

Wydatki ogółem 

Publiczne 

Wydatki ogółem 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Instytucja pośrednicząca ARiMR 

Oś priorytetowa 1 76 119 966,94 24 580 845,85 100 700 812,79 18 426 969,17 5 950 481,94 24 377 451,11 

Środek 1.1 4 681 824,24 1 560 608,13 6 242 432,37 1 133 366,64 377 788,89 1 511 155,53 

Środek 1.2 5 455 423,62 1 818 474,67 7 273 898,29 1 320 638,03 440 212,71 1 760 850,73 

Środek 1.3 16 526 924,24 5 508 974,79 22 035 899,03 4 000 804,73 1 333 601,59 5 334 406,31 

Środek 1.4 44 187 802,50 13 936 767,50 58 124 570,00 10 696 894,74 3 373 784,77 14 070 679,51 

Środek 1.5 5 267 992,34 1 756 020,76 7 024 013,10 1 275 265,04 425 093,99 1 700 359,03 

Oś priorytetowa 2 282 625 165,40 86 715 436,85 369 340 602,25 68 417 334,09 20 991 899,31 89 409 233,40 

Środek 2.1 20 300 458,50 6 011 158,73 26 311 617,23 4 914 294,34 1 455 169,27 6 369 463,61 

Środek 2.2 189 493 116,72 63 164 373,26 252 657 489,98 45 872 114,24 15 290 704,99 61 162 819,24 

Środek 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środek 2.4 3 830 399,26 1 276 799,76 5 107 199,02 927 255,38 309 085,13 1 236 340,51 

Środek 2.5 69 001 190,92 16 263 105,10 85 264 296,02 16 703 670,13 3 936 939,92 20 640 610,04 

Oś priorytetowa 3 111 600 078,73 29 395 782,89 140 995 861,62 27 015 923,58 7 116 072,26 34 131 995,84 

Środek 3.1 28 257 841,12 4 375 287,64 32 633 128,76 6 840 601,59 1 059 160,87 7 899 762,46 

Środek 3.2 6 129 974,25 8 449,75 6 138 424,00 1 483 931,89 2 045,50 1 485 977,39 

Środek 3.3 71 127 257,25 23 408 336,75 94 535 594,00 17 218 344,00 5 666 643,29 22 884 987,29 

Środek 3.4 4 145 933,25 1 340 961,25 5 486 894,50 1 003 639,22 324 617,21 1 328 256,43 

Środek 3.5 1 939 072,86 262 747,50 2 201 820,36 469 406,88 63 605,39 533 012,26 

Środek 3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma: 470 345 211,07 140 692 065,59 611 037 276,66 113 860 226,84 34 058 453,51 147 918 680,35 

Instytucja pośrednicząca SW 

Oś priorytetowa 4 132 776 007,61 39 983 533,60 172 759 541,21 32 142 150,04 9 679 133,75 41 821 283,79 

Środek 4.1 128 567 784,98 38 580 792,72 167 148 577,70 31 123 431,93 9 339 561,04 40 462 992,98 

Środek 4.2 4 208 222,63 1 402 740,88 5 610 963,51 1 018 718,11 339 572,70 1 358 290,81 

Suma: 132 776 007,61 39 983 533,60 172 759 541,21 32 142 150,04 9 679 133,75 41 821 283,79 

Instytucja pośrednicząca FAPA/IZ 

Oś priorytetowa 5 17 027 553,05 5 675 851,39 22 703 404,44 4 121 995,95 1 373 998,74 5 495 994,68 

Środek 5.1 17 027 553,05 5 675 851,39 22 703 404,44 4 121 995,95 1 373 998,74 5 495 994,68 

Suma ogółem: 620 148 771,73 186 351 450,58 806 500 222,31 150 124 372,83 45 111 585,99 195 235 958,82 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Tabela 104 Płatności zrealizowane przez ARiMR na rzecz beneficjentów w ramach programu w podziale na osie priorytetowe i środki 
od początku realizacji programu (refundacje i zaliczki) do końca 2012 r. 

Oś 
priorytetowa/środek 

w zł w euro 

Publiczne 
Wydatki 
ogółem 

Publiczne 
Wydatki 
ogółem Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Instytucja pośrednicząca ARiMR 

Oś priorytetowa 1 415 708 956,52 137 777 212,22 553 486 168,74 100 633 991,75 33 352 831,64 133 986 823,39 

Środek 1.1 90 447 963,41 30 149 321,44 120 597 284,85 21 895 461,86 7 298 487,36 29 193 949,22 

Środek 1.2 222 192 501,98 74 064 171,82 296 256 673,80 53 787 915,95 17 929 306,40 71 717 222,35 

Środek 1.3 33 385 771,45 11 128 590,59 44 514 362,04 8 081 960,70 2 693 986,93 10 775 947,62 

Środek 1.4 51 198 090,00 16 273 530,00 67 471 620,00 12 393 931,10 3 939 463,56 16 333 394,66 

Środek 1.5 18 484 629,68 6 161 598,37 24 646 228,05 4 474 722,14 1 491 587,39 5 966 309,53 

Oś priorytetowa 2 592 947 806,96 190 156 318,45 783 104 125,41 143 539 617,75 
46 032 
660,79 

189 572 278,54 

Środek 2.1 128 543 508,85 42 092 175,78 170 635 684,63 31 117 555,22 10 189 589,62 41 307 144,84 

Środek 2.2 207 399 584,11 69 133 196,27 276 532 780,38 50 206 876,01 16 735 625,72 66 942 501,73 

Środek 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środek 2.4 6 929 868,00 2 309 956,05 9 239 824,05 1 677 568,57 559 189,53 2 236 758,10 

Środek 2.5 
250 074 
846,00 

76 620 990,35 326 695 836,35 60 537 617,95 18 548 255,91 79 085 873,87 

Oś priorytetowa 3 482 433 057,31 153 006 775,79 635 439 833,10 
116 786 
428,46 

37 039 573,89 153 826 002,35 

Środek 3.1 39 964 369,24 8 277 463,69 48 241 832,93 9 674 494,48 2 003 791,83 11 678 286,31 

Środek 3.2 26 045 720,25 6 647 031,75 32 692 752,00 6 305 095,80 1 609 100,14 7 914 195,94 

Środek 3.3 362 984 240,79 
120 693 
997,94 

483 678 238,73 87 870 498,15 29 217 361,34 117 087 859,48 

Środek 3.4 33 974 542,34 11 283 830,96 45 258 373,30 8 224 489,18 2 731 567,20 10 956 056,38 

Środek 3.5 19 464 184,69 6 104 451,45 25 568 636,14 4 711 850,85 1 477 753,38 6 189 604,24 

Środek 3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma: 1 491 089 820,79 480 940 306,46 1 972 030 127,25 360 960 037,96 116 425 066,32 477 385 104,28 

Instytucja pośrednicząca SW 

Oś priorytetowa 4 149 321 264,05 45 497 106,86 194 818 370,91 36 147 392,59 11 013 848,52 47 161 241,11 

Środek 4.1 144 648 844,72 43 941 146,18 188 589 990,90 35 016 302,67 10 637 184,68 45 653 487,35 

Środek 4.2 4 672 419,33 1 555 960,68 6 228 380,01 1 131 089,92 376 663,85 1 507 753,76 

Suma: 149 321 264,05 45 497 106,86 194 818 370,91 36 147 392,59 11 013 848,52 47 161 241,11 

Instytucja pośrednicząca FAPA/IZ 

Oś priorytetowa 5 38 129 618,18 12 709 873,18 50 839 491,36 9 230 341,62 3 076 780,65 12 307 122,26 

Środek 5.1 38 129 618,18 12 709 873,18 50 839 491,36 9 230 341,62 3 076 780,65 12 307 122,26 

Suma ogółem: 1 678 540 703,02 539 147 286,50 2 217 687 989,52 406 337 772,16 130 515 695,49 536 853 467,65 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Tabela 105 Zrealizowane płatności na rzecz beneficjentów rozliczone wnioskiem o płatność w 2012 r.  

Oś priorytetowa/środek 

w zł w euro 

Publiczne 

Wydatki ogółem 

Publiczne 

Wydatki ogółem 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Instytucja pośrednicząca ARiMR 

Oś priorytetowa 1 63 785 047,33 21 261 839,18 85 046 886,51 15 440 956,53 5 147 023,45 20 587 979,98 

Środek 1.1 4 681 824,24 1 560 608,13 6 242 432,37 1 133 366,64 377 788,89 1 511 155,53 

Środek 1.2 5 429 105,31 1 809 835,26 7 238 940,57 1 314 266,94 438 121,30 1 752 388,24 

Środek 1.3 11 805 627,07 3 935 209,04 15 740 836,11 2 857 882,56 952 627,52 3 810 510,08 

Środek 1.4 36 680 066,25 12 226 688,75 48 906 755,00 8 879 436,99 2 959 812,33 11 839 249,32 

Środek 1.5 5 188 424,46 1 729 498,00 6 917 922,46 1 256 003,40 418 673,41 1 674 676,82 

Oś priorytetowa 2 275 738 157,45 91 912 720,26 367 650 877,71 66 750 141,00 22 250 047,27 89 000 188,27 

Środek 2.1 47 626 906,39 15 875 635,57 63 502 541,96 11 529 426,13 3 843 142,07 15 372 568,20 

Środek 2.2 189 412 637,72 63 137 546,90 252 550 184,62 45 852 632,05 15 284 210,92 61 136 842,97 

Środek 2.3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Środek 2.4 2 200 054,87 733 351,63 2 933 406,50 532 584,88 177 528,29 710 113,17 

Środek 2.5 36 498 558,47 12 166 186,16 48 664 744,63 8 835 497,95 2 945 165,98 11 780 663,93 

Oś priorytetowa 3 127 043 845,22 42 347 948,45 169 391 793,67 30 754 519,65 10 251 506,56 41 006 026,21 

Środek 3.1 5 192 607,13 1 730 869,06 6 923 476,19 1 257 015,94 419 005,32 1 676 021,25 

Środek 3.2 9 222 739,50 3 074 246,50 12 296 986,00 2 232 622,31 744 207,44 2 976 829,75 

Środek 3.3 89 258 122,54 29 752 707,52 119 010 830,06 21 607 427,57 7 202 475,86 28 809 903,43 

Środek 3.4 15 284 544,55 5 094 848,19 20 379 392,74 3 700 051,94 1 233 350,65 4 933 402,59 

Środek 3.5 8 085 831,50 2 695 277,18 10 781 108,68 1 957 401,90 652 467,30 2 609 869,20 

Środek 3.6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Suma: 466 567 050,00 155 522 507,89 622 089 557,89 112 945 617,18 37 648 577,28 150 594 194,46 

Instytucja pośrednicząca SW 

Oś priorytetowa 4 24 461 998,86 8 154 000,75 32 615 999,61 5 921 711,70 1 973 904,17 7 895 615,87 

Środek 4.1 24 015 143,48 8 005 048,90 32 020 192,38 5 813 537,84 1 937 846,21 7 751 384,05 

Środek 4.2 446855,38 148951,85 595807,23 108 173,86 36 057,97 144 231,82 

Suma: 491 029 048,86 163 676 508,64 654 705 557,50 118 867 328,88 39 622 481,45 158 489 810,33 

Instytucja pośrednicząca FAPA/IZ 

Oś priorytetowa 5 18 433 633,52 6 144 544,90 24 578 178,42 4 462 377,09 1 487 459,13 5 949 836,21 

Środek 5.1 18 433 633,52 6 144 544,90 24 578 178,42 4 462 377,09 1 487 459,13 5 949 836,21 

Suma ogółem: 509 462 682,38 169 821 053,54 679 283 735,92 123 329 705,97 41 109 940,58 164 439 646,55 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Tabela 106 Zrealizowane płatności na rzecz beneficjentów rozliczone wnioskiem o płatność w 2012 r. do końca 2012 r.  

Oś priorytetowa/środek 

w zł w euro 

Publiczne 

Wydatki ogółem 

Publiczne 

Wydatki ogółem 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Instytucja pośrednicząca ARiMR 

Oś priorytetowa 1 390 199 941,07 130 066 837,28 520 266 778,35 94 458 820,37 31 486 319,51 125 945 139,88 

Środek 1.1 90 447 963,41 30 149 321,44 120 597 284,85 21 895 461,86 7 298 487,36 29 193 949,22 

Środek 1.2 220 762 386,06 73 587 599,91 294 349 985,97 53 441 716,35 17 813 938,83 71 255 655,18 

Środek 1.3 18 583 672,99 6 194 557,73 24 778 230,72 4 498 698,34 1 499 566,13 5 998 264,48 

Środek 1.4 42 030 453,75 14 010 151,25 56 040 605,00 10 174 648,08 3 391 549,36 13 566 197,44 

Środek 1.5 18 375 464,86 6 125 206,95 24 500 671,81 4 448 295,74 1 482 777,83 5 931 073,57 

Oś priorytetowa 2 458 467 458,79 152 822 488,29 611 289 947,08 110 984 884,36 36 994 961,94 147 979 846,30 

Środek 2.1 95 851 579,64 31 950 526,84 127 802 106,48 23 203 558,46 7 734 519,56 30 938 078,02 

Środek 2.2 207 319 105,11 69 106 369,91 276 425 475,02 50 187 393,81 16 729 131,64 66 916 525,46 

Środek 2.3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Środek 2.4 3 348 367,12 1 116 122,38 4 464 489,50 810 566,01 270 188,67 1 080 754,68 

Środek 2.5 151 948 406,92 50 649 469,16 202 597 876,08 36 783 366,08 12 261 122,07 49 044 488,15 

Oś priorytetowa 3 183 842 995,57 61 280 998,60 245 123 994,17 44 504 344,23 14 834 781,43 59 339 125,66 

Środek 3.1 9 022 189,75 3 007 396,61 12 029 586,36 2 184 073,63 728 024,55 2 912 098,18 

Środek 3.2 11 037 488,25 3 679 162,75 14 716 651,00 2 671 933,05 890 644,35 3 562 577,40 

Środek 3.3 126 870 388,33 42 290 129,46 169 160 517,79 30 712 529,55 10 237 509,85 40 950 039,41 

Środek 3.4 27 429 473,49 9 143 157,85 36 572 631,34 6 640 072,02 2 213 357,34 8 853 429,36 

Środek 3.5 9 483 455,75 3 161 151,93 12 644 607,68 2 295 735,98 765 245,33 3 060 981,31 

Środek 3.6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Suma: 1 032 510 395,43 344 170 324,17 1 376 680 719,60 249 948 048,96 83 316 062,88 333 264 111,84 

Instytucja pośrednicząca SW 

Oś priorytetowa 4 24 461 998,86 8 154 000,75 32 615 999,61 5 921 711,70 1 973 904,17 7 895 615,87 

Środek 4.1 24 015 143,48 8 005 048,90 32 020 192,38 5 813 537,84 1 937 846,21 7 751 384,05 

Środek 4.2 446855,38 148951,85 595807,23 108 173,86 36 057,97 144 231,82 

Suma: 1 056 972 394,29 352 324 324,92 1 409 296 719,21 255 869 760,66 85 289 967,06 341 159 727,71 

Instytucja pośrednicząca FAPA/IZ 

Oś priorytetowa 5 38 129 618,18 12 709 873,18 50 839 491,36 9 230 341,62 3 076 780,65 12 307 122,26 

Środek 5.1 38 129 618,18 12 709 873,18 50 839 491,36 9 230 341,62 3 076 780,65 12 307 122,26 

Suma ogółem: 1 095 102 012,47 365 034 198,10 1 460 136 210,57 265 100 102,27 88 366 747,71 353 466 849,98 

*kurs euro 4,1309 zł/euro 
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Tabela 107 Wydatki beneficjentów poświadczone przez IZ i przekazane do IC do końca 2012 r. 

Oś priorytetowa/środek 

w zł w euro 

Publiczne 

Wydatki ogółem 

Publiczne 

Wydatki ogółem 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Instytucja pośrednicząca ARiMR 

Oś priorytetowa 1 389 674 941,07 129 891 837,28 519 566 778,35 95 407 598,42 31 802 578,71 127 210 177,13 

Środek 1.1 90 447 963,41 30 149 321,44 120 597 284,85 22 444 135,18 7 481 378,47 29 925 513,64 

Środek 1.2 220 762 386,06 73 587 599,91 294 349 985,97 54 137 971,59 18 046 023,91 72 183 995,49 

Środek 1.3 18 583 672,99 6 194 557,73 24 778 230,72 4 378 928,42 1 459 642,82 5 838 571,24 

Środek 1.4 41 505 453,75 13 835 151,25 55 340 605,00 9 972 534,95 3 324 178,32 13 296 713,27 

Środek 1.5 18 375 464,86 6 125 206,95 24 500 671,81 4 474 028,28 1 491 355,20 5 965 383,48 

Oś priorytetowa 2 452 286 014,44 152 822 488,29 605 108 502,73 107 763 128,61 36 423 992,34 144 187 120,95 

Środek 2.1 89 670 135,29 31 950 526,84 121 620 662,13 21 214 065,82 7 574 304,34 28 788 370,16 

Środek 2.2 207 319 105,11 69 106 369,91 276 425 475,02 50 219 654,78 16 739 885,29 66 959 540,07 

Środek 2.3 0 0 0 0 0 0 

Środek 2.4 3 348 367,12 1 116 122,38 4 464 489,50 798 689,74 266 229,91 1 064 919,65 

Środek 2.5 151 948 406,92 50 649 469,16 202 597 876,08 35 530 718,27 11 843 572,80 47 374 291,07 

Oś priorytetowa 3 183 842 995,57 61 280 998,60 245 123 994,17 43 665 971,51 14 555 323,86 58 221 295,37 

Środek 3.1 9 022 189,75 3 007 396,61 12 029 586,36 2 125 869,00 708 623,01 2 834 492,00 

Środek 3.2 11 037 488,25 3 679 162,75 14 716 651,00 2 665 139,92 888 379,97 3 553 519,90 

Środek 3.3 126 870 388,33 42 290 129,46 169 160 517,79 30 158 398,72 10 052 799,58 40 211 198,30 

Środek 3.4 27 429 473,49 9 143 157,85 36 572 631,34 6 434 535,59 2 144 845,20 8 579 380,80 

Środek 3.5 9 483 455,75 3 161 151,93 12 644 607,68 2 282 028,28 760 676,10 3 042 704,37 

Środek 3.6 0 0 0 0 0 0 

Suma: 1 025 803 951,08 343 995 324,17 1 369 799 275,25 246 836 698,53 82 781 894,91 329 618 593,45 

Instytucja pośrednicząca SW 

Oś priorytetowa 4 20 778 920,72 6 926 307,86 27 705 228,58 5 039 615,96 1 679 872,22 6 719 488,17 

Środek 4.1 20 546 837,77 6 848 946,85 27 395 784,62 4 983 074,08 1 661 024,92 6 644 099,00 

Środek 4.2 232 082,95 77 361,01 309 443,96 56541,87387 18847,29775 75389,17163 

Suma: 1 046 582 871,80 350 921 632,03 1 397 504 503,83 251 876 314,49 84 461 767,13 336 338 081,62 

Instytucja pośrednicząca FAPA/IZ 

Oś priorytetowa 5 38 129 618,18 12 709 873,18 50 839 491,36 8 838 646,35 2 946 215,56 11 784 861,91 

Środek 5.1 38 129 618,18 12 709 873,18 50 839 491,36 8 838 646,35 2 946 215,56 11 784 861,91 

Suma ogółem: 1 084 712 489,98 363 631 505,21 1 448 343 995,19 260 714 960,85 87 407 982,69 348 122 943,53 

* przeliczono wg kursu wykazanego w poświadczeniach 
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Tabela 108 Wydatki beneficjentów poświadczone przez IZ i przekazane do IC w 2012 r. 

Oś priorytetowa/środek 

w zł w euro 

Publiczne 

Wydatki ogółem 

Publiczne 

Wydatki ogółem 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 
Środki UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Instytucja pośrednicząca ARiMR 

Oś priorytetowa 1 63 260 047,33 21 086 839,18 84 346 886,51 15 379 432,98 5 126 515,62 20 505 948,59 

Środek 1.1 4 681 824,24 1 560 608,13 6 242 432,37 1 134 676,72 378 225,58 1 512 902,30 

Środek 1.2 5 429 105,31 1 809 835,26 7 238 940,57 1 313 970,13 438 022,36 1 751 992,49 

Środek 1.3 11 805 627,07 3 935 209,04 15 740 836,11 2 881 679,49 960 559,83 3 842 239,32 

Środek 1.4 36 155 066,25 12 051 688,75 48 206 755,00 8 790 651,25 2 930 217,08 11 720 868,34 

Środek 1.5 5 188 424,46 1 729 498,00 6 917 922,46 1 258 455,39 419 490,75 1 677 946,14 

Oś priorytetowa 2 269 556 713,10 91 912 720,26 361 469 433,36 65 726 107,81 22 411 651,87 88 137 759,68 

Środek 2.1 41 445 462,04 15 875 635,57 57 321 097,61 10 087 969,95 3 865 605,67 13 953 575,63 

Środek 2.2 189 412 637,72 63 137 546,90 252 550 184,62 46 219 359,89 15 406 453,54 61 625 813,43 

Środek 2.3 0 0 0 0 0 0 

Środek 2.4 2 200 054,87 733 351,63 2 933 406,50 534 072,51 178 024,17 712 096,68 

Środek 2.5 36 498 558,47 12 166 186,16 48 664 744,63 8 884 705,46 2 961 568,49 11 846 273,95 

Oś priorytetowa 3 127 043 845,22 42 347 948,45 169 391 793,67 30 903 245,71 10 301 081,91 41 204 327,63 

Środek 3.1 5 192 607,13 1 730 869,06 6 923 476,19 1 263 347,97 421 115,99 1 684 463,96 

Środek 3.2 9 222 739,50 3 074 246,50 12 296 986,00 2 248 840,79 749 613,60 2 998 454,38 

Środek 3.3 89 258 122,54 29 752 707,52 119 010 830,06 21 707 712,30 7 235 904,10 28 943 616,40 

Środek 3.4 15 284 544,55 5 094 848,19 20 379 392,74 3 711 096,08 1 237 032,03 4 948 128,10 

Środek 3.5 8 085 831,50 2 695 277,18 10 781 108,68 1 972 248,59 657 416,20 2 629 664,79 

Środek 3.6 0 0 0 0 0 0 

Suma: 459 860 605,65 155 347 507,89 615 208 113,54 112 008 786,50 37 839 249,40 149 848 035,90 

Instytucja pośrednicząca SW 

Oś priorytetowa 4 20 778 920,72 6 926 307,86 27 705 228,58 5 039 615,96 1 679 872,22 6 719 488,17 

Środek 4.1 20 546 837,77 6 848 946,85 27 395 784,62 4 983 074,08 1 661 024,92 6 644 099,00 

Środek 4.2 232082,95 77361,01 309443,96 56541,87387 18847,29775 75389,17163 

Suma: 480 639 526,37 162 273 815,75 642 913 342,12 117 048 402,46 39 519 121,62 156 567 524,08 

Instytucja pośrednicząca FAPA/IZ 

Oś priorytetowa 5 18 433 633,52 6 144 544,90 24 578 178,42 4 487 865,56 1 495 955,28 5 983 820,84 

Środek 5.1 18 433 633,52 6 144 544,90 24 578 178,42 4 487 865,56 1 495 955,28 5 983 820,84 

Suma ogółem: 499 073 159,89 168 418 360,65 667 491 520,54 121 536 268,02 41 015 076,90 162 551 344,92 

* przeliczono wg kursu wykazanego w poświadczeniach 

Instytucja Zarządzająca złożyła do Instytucji Certyfikującej w 2012 r. dziewięć wniosków o płatność 

okresową na kwotę 499 073 159,89 zł (121 536 268,02euro). Instytucja Certyfikująca w 2012 r. złożyła 4 wnioski o 

płatność okresową do Komisji Europejskiej na łączną kwotę 121 913 509,31 euro). IC złożyła także korektę 

wniosku z 29.12.2011 r. na kwotę 1 497 248,94 euro. Komisja Europejska w 2012 r. wypłaciła Polsce 

63 019 617,70 euro – refundacja rozliczająca dwa złożone wnioski. 

Od początku realizacji programu Instytucja Zarządzająca złożyła do Instytucji Certyfikującej 19 wniosków 

o płatność okresową na kwotę 1 084 712 489,98 zł (260 714 960,85 euro). Instytucja Certyfikująca złożyła 

10 wniosków o płatność okresową do Komisji Europejskiej na łączną kwotę 261 092 208,32 euro*. Komisja 

Europejska zrefundowała koszty za 3 złożone wnioski na kwotę 171 274 423,67 euro. 

*kwota wnioskowana przez IC w Euro obliczana jest na podstawie zagregowanych danych dlatego różni się od kwoty zadeklarowanej przez 
IC do KE wskazanej w tabeli nr 102 i zał. nr 2.  
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4.4 Analiza jakościowa programu 
 

4.4.1 Analiza osiągniętych postępów programu poczynionych od założonych 

początkowych celów 

Analiza postępów fizycznych 

 

W ramach osi priorytetowej pierwszej na koniec roku 2012 osiągnięto następujące wskaźniki: 

• Redukcja potencjału floty przez trwałe zaprzestanie działalności (-GT, -kW). W ujęciu narastającym dla 

operacji zakończonych do 31.12.2012 roku wartość wskaźnika GT (-5 216,79) i kW (--15 596,38)  

w porównaniu z założonymi celami na rok 2013 (GT -3 094,80 i kW -11 860,80) wskazuje na wysoki 

stopień realizacji zakładanych celów. Należy zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika została 

przekroczona zarówno w odniesieniu do celu pośredniego określonego na rok 2010, jak i celu 

wyznaczonego dla 2013r. 

Mając na uwadze liczbę wniosków złożonych, jak i operacji zakontraktowanych została przeprowadzona 

analiza prawdopodobieństwa stopnia realizacji następujących wskaźników: 

• Stopień modernizacji floty rybackiej. W roku 2012 zostało zakończonych 140 operacji, które dotyczą 

modernizacji 113 statków. Narastająco do końca 2012 roku zostało zmodernizowanych  

211 jednostek. W związku z otwarciem nowego naboru należy wnioskować, iż cel dla 2013 r.  

(238 jednostki zmodernizowane) z dużym prawdopodobieństwem zostanie zrealizowany. 

• Moc wymienionych silników i zmniejszanie mocy (kW). Wartość wskaźnika dla projektów rozliczonych 

i zapłaconych w 2012 roku wyniosła 294,19 kW. Żadna operacja zakończona w 2012 roku nie dotyczyła 

zmniejszenia mocy silnika. W związku z tym należy wnioskować, iż cel dla 2013r. (14 435,95) nie zostanie 

osiągnięty. Ponadto forma wsparcia dostępna w ramach PO RYBY 2007-2013 związana z wymianą 

silnika na nowszy ale o mniejszej mocy nie jest atrakcyjna dla rybaków – jej zmiana nie jest możliwa. 

• Ilość przeszkolonych rybaków. W 2012 roku w ramach 1.5.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

zostały zrealizowane cztery operacje (4 osoby). Analizując ilość i tempo wniosków złożonych do końca 

2012 roku w ramach operacji 1.5.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i operacji 1.5.3. Szkolenia 

przekwalifikowujące do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych  

z rybołówstwem można stwierdzić, iż cel założony na rok 2013 (2 450 przeszkolonych rybaków) nie 

zostanie osiągnięty. Główną przyczyną braku osiągnięcia założeń Programu dla w/w wskaźnika jest 

zauważalny brak zainteresowania tą formą pomocy wśród rybaków i jednocześnie możliwość odbycia 

szkoleń w ramach innych instrumentów wparcia. 

• Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych (pracownicy stali)/ Liczba miejsc pracy 

stworzonych lub utrzymanych (pracownicy sezonowi). Dla w/w wskaźnika stosuje się wzór Lmiejsc_pracy 

WB =WB-Lzł gdzie WB oznacza wartość bazową (3000), a Lzł maksymalny pułap zatrudnienia określony w 

karcie bezpieczeństwa złomowanej jednostki. W 2012 roku zostało zezłomowanych 9 jednostek, dla 

których łącznie Lzł wyniósł 46. 
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Informacje o operacjach zrealizowanych (operacje, które mają rozliczone zaliczki i otrzymały płatność 

końcową) w odniesieniu do: 

• Produkcja w akwakulturze - W przypadku produkcji w akwakulturze należy zaznaczyć, pomimo 

mocnego zasilenia wsparciem tego segmentuzauważalny jest spadek produkcji. Wywołane jest to 

głównie niekorzystną sytuacją epizootyczną – nieopanowanie niektórych jednostek chorobowych 

(choroby dziesiątkujące hodowle) i znaczącym wzrostem populacji zwierząt rybożernych 

spowodowanym zwiększoną hodowlą ryb (kormoran, wydra – gatunki objęte ochroną) oraz 

okresowymi problemami z brakiem i niską jakością wody, rosnące ceny pasz. W efekcie, z powodu 

czynników niezależnych, mimo zwiększonemu rozrostowi hodowli, przyrost niwelowany jest poprzez 

czynniki niezależne od hodowców. Wskaźnik ma charakter sektorowy. 

• Produkcja w przetwórstwie - Według danych zamieszczonych w załączniku nr 1 wskaźnik wykazuje 

tendencję rosnącą. Wartość docelowa jest dużo wyższa niż obecnie osiągnięta wartość. Wynika to z 

przeszacowania wskaźnika na etapie programowania. Zmiana „kosmetyczna” wartości docelowej nie 

jest możliwa gdyż musiałaby za sobą pociągać realokacje środków finansowych. Planowana realokacja 

środków z osi 4 może pozytywnie wpłynąć na wzrost wartości produkcji w przetwórstwie. 

• Wyładunki (zawodowe połowy śródlądowe) - mamy do czynienia ze spadkowym trendem odłowów 

rybackich z jezior. Wydaje się jednak - czego dowodzą trzy ostatnie lata - że trend ten uległ pewnemu 

wyhamowaniu i obecnie mamy do czynienia ze stabilizacją na poziomie około 8 kg/ha. 

Przyczyny spadku: 

1. Przemiany na rynku konsumenckim - większy popyt na gatunki wyborowe (szczupak, sandacz, lin, 

sielawa) a do tego przynajmniej wstępnie przetworzone. Powoduje to spadek odłowów ryb 

małocennych takich jak leszcz, płoć i krąp, które decydowały o osiąganiu wyższych wydajności  

2. Związana w powyższym czynnikiem niska cena gatunków i sortymentów ryb małocennych, nie 

gwarantująca nawet pokrycia kosztów prowadzenia tych połowów  

3. Związany z przemianami klimatycznymi krótki okres trwania pokrywy lodowej na jeziorach, co 

powoduje znaczne ograniczenie intensywności eksploatacji rybackiej lub nawet całkowite jej 

zaniechanie w okresie zimowym. 

4. Wyłączenie z produkcji rybackiej wielu jezior, na których prowadzono eksploatację np. około 8000 

ha jezior użytkowanych przez PZW Toruń, gdzie obecnie jedynym użytkownikiem są wędkarze  

5. Poszerzanie spektrum prowadzonej działalności gospodarczej o takie dziedziny, które są bardziej 

rentowne (np. w 2012 roku tzw. inne przychody stanowiły już 29,2% przychodów całkowitych 

gospodarstw jeziorowych) 6. Rosnąca liczebność populacji kormoranów, a zatem i presja na pogłowie 

ryb. Dla przykładu w woj. warmińsko-mazurskim, w którym znajduje się 40% powierzchni jezior 

użytkowanych rybacko w Polsce, konsumpcja kormoranów w 2010 roku wyniosła ponad 18 kg/ha, 

podczas gdy odłowy rybackie z jezior niecałe 9 kg/ha 

• Odsetek operacji z produkcją ekologiczną (akwakultura) – w ramach środka 2.2. Działania wodno-

środowiskowe schematu Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk 

 i technik w chowie i hodowli ryb w roku 2012 zostało wypłaconych 831 płatności końcowych.  
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• Wzrost obrotów (akwakultura/przetwórstwo/rybołówstwo śródlądowe) -wskaźniki wykazują znaczną 

tendencję wzrostową. Wartości przedstawiają aktualne dane dostępne w danym roku 

sprawozdawczym. Przy zakończeniu wykorzystania środków w ramach PO RYBY zakłada się, że 

założone cele zostaną zrealizowane. 

• Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych - operacje realizowane w ramach środka 2.1, 2.2, 2.4, 2.5.  

Zatrudnienie wzrosło o 260 FTE (full time equivalent) Przy zakończeniu wykorzystania środków  

w ramach PO RYBY zakłada się, że założony cel zostanie zrealizowany. 

Tabela 109 Wartości wskaźników dla osi priorytetowej 2 dla operacji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 

Środek 
Pracownicy stali kobiety Pracownicy stali mężczyźni 

Przed realizacją 
operacji 

Po realizacji 
operacji 

Przed realizacją 
operacji 

Po realizacji operacji 

2.1 55,75 60 267 300 
2.2 123 125 522 526 
2.4 127 129 417 418 
2.5 815,00 880,50 432,00 482,00 

Razem 1 120,75 1 194,50 1 638,00 1 726,00 
Wzrost 

 
73,75 

 
88,00 

Środek 
Pracownicy sezonowi kobiety Pracownicy sezonowi mężczyźni 

Przed realizacją 
operacji 

Po realizacji 
operacji 

Przed realizacją 
operacji 

Po realizacji operacji 

2.1 6,75 12 31 47 
2.2 24 27 158 188 
2.4 6 6 28 32 
2.5 15 47 13 21 

Razem 51,75 92 230 288 

Wzrost 
 

40,25 
 

58 

 

 W ramach osi priorytetowej trzeciej na koniec roku 2012 roku osiągnięto następujące wskaźniki: 

- Zmodernizowano 6 portów rybackich, w tym: 

• Zmodernizowano 6 portów rybackich: Darłowo, Hel, Jastarnia, Kołobrzeg, Ustka, Władysławowo;  

• Zmodernizowano 4 przystanie i miejsce wyładunku; 

Nie istnieje zagrożenie znacznego niezrealizowania tych wskaźników, gdyż do końca roku 2012 

wsparciem zostało objętych 20 portów/przystani/miejsc wyładunku – cześć z tych operacji nie została 

jeszcze zakończona i nie zasila wskaźników 

• Wybudowane przystanie i miejsca wyładunku: Nie istnieje zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego 

w programie operacyjnym celu. W ramach prowadzonych naborów podpisano 2 umowy, których 

pełne wdrożenie zapewni realizację wskaźnika. 

• Utworzone organizacje producentów: Nie istnieje zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego  

w programie operacyjnym celu. Według stanu na koniec 2012 roku 2 umowy zawarte w ramach 

środka 3.1 dotyczą w/w rodzaju inwestycji.  

• Wzrost średniego spożycia ryb: Szacunkowa podaż ryb i owoców morza na rynek krajowy w 2012 r. 

wyniosła ok. 453 tys. ton (w ekwiwalencie wagi żywej) i była o blisko 4% mniejsza niż rok wcześniej. 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca konsumpcja wyniosła zatem 11,8 kg i w porównaniu  

do rekordowego poziomu odnotowanego w 2008 r. była mniejsza o 13%. Decydujący wpływ na  

to miały duże podwyżki cen ryb importowanych oraz gwałtowny spadek popytu na pangi. W 2012 r. 

spadek spożycia wystąpił przede wszystkim w grupie ryb słodkowodnych (o 13%), a w mniejszym 
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stopniu w grupie ryb morskich (o 2,6%). Niespodziewanie o blisko 2/3 zwiększyła się konsumpcja 

owoców morza. Wyższe tempo spadku popytu na ryby słodkowodne spowodowało, że po raz 

kolejny obniżyło się ich znaczenie w strukturze spożycia do 21,7% (spadek o 2,2 pkt. proc.), przy 

rosnącym udziale ryb morskich (75,7%) i owoców morza (2,6%). Najczęściej spożywanymi rybami 

były śledzie, mintaje i łososie, które łącznie mają 50% udział w strukturze gatunkowej. W 2012 r. 

konsumenci niechętnie sięgali po mintaje dostępne na polskim rynku prawie wyłącznie w postaci 

mrożonych filetów. Ich spożycie obniżyło się w stosunku do roku poprzedniego o blisko 15% do  

2,59 kg/mieszkańca. Filety z mintajów są jednymi z najtańszych produktów dostępnych na rynku, 

ale również charakteryzują się niską jakością i dużą zawartością wody (tzw. glazury),  

w konsekwencji czego ich przydatność kulinarna wyraźnie spada po rozmrożeniu. Niższe ceny, 

liczne kampanie promocyjne oraz bogata oferta asortymentowa były prawdopodobnie głównymi 

czynnikami skokowego wzrostu popytu na łososie w 2012 r.. Ich konsumpcja zwiększyła się  

w porównaniu z 2011 r aż o 50% i przekroczyła 1 kg/osobę. W strukturze spożycia łososi coraz 

większą rolę obok ryb wędzonych odgrywają ryby świeże oraz dynamicznie rozwijający się 

segment sałatek, past i innych przetworów. Po ponad 25% ograniczeniu spożycia śledzi w 2011 r., 

konsumenci prawdopodobnie przyzwyczaili się do wysokich cen i w 2012 r. nastąpiło 8% 

zwiększenie popytu na nie. Spośród pozostałych ryb morskich zwiększyło się w znacznym stopniu 

spożycie szprotów (o 25%), przy spadku innych gatunków ryb, w tym najbardziej tuńczyków (o 30%) 

i morszczuków (o 22%). Kontynuowany był spadkowy trend spożycia ryb słodkowodnych. Było to 

głównie wynikiem dalszego ograniczania spożycia pang oferowanych na rynku w postaci 

mrożonych filetów (o 26% do 0,90 kg/osobę). Systematyczne przedstawianie tego gatunku, jako 

ryby o niewielkiej wartości odżywczej i hodowanej w złych warunkach (często niesłusznie) 

spowodowało, że jej spożycie w latach 2008-2012 zostało zmniejszone o 70%. W 2012 r. spadku tego 

nie zahamowały relatywnie niewielkie podwyżki cen w porównaniu z innymi gatunkami ryb  

(w imporcie o 4%, w detalu o 5,4%). Spośród innych egzotycznych gatunków ryb słodkowodnych 

dostępnych na krajowym rynku zmniejszono także konsumpcję chińskiej tilapii (o 8,8% do 0,31 

kg/mieszkańca). Tendencje w konsumpcji głównych gatunków ryb słodkowodnych 

produkowanych w krajowych akwkulturach były różnorakie. Znaczny wzrost produkcji pstrągów 

wpłynął na ponad 23% wzrost ich spożycia (do 0,42 kg/mieszkańca), natomiast spadek importu 

karpi nie został w pełni pokryty zwiększoną produkcją i w konsekwencji podaż rynkowa została 

ograniczona o ponad 4% (0,45 kg/mieszkańca). Na skokowy wzrost spożycia owoców morza 

wpłynęło zwiększenie zainteresowania wieloma różnorodnymi gatunkami, które do tej pory miały 

znikomy udział w rynku (np. langusty, małże, kalmary), które oferowane są głównie  

w restauracjach. Najczęściej konsumowanym rodzajem owoców morza pozostają krewetki z 85% 

udziałem, a ich spożycie zwiększyło się w porównaniu z 2011 r. o 6,1% (0,26 kg/osobę). Według 

badań budżetów gospodarstw domowych32 prowadzonych przez GUS w okresie trzech 

kwartałów 2012 r. nastąpił spadek spożycia ryb i przetworów rybnych (liczony w wadze produktu) 

do 3,05 kg/osobę, tj. o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy 
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spadek wystąpił w spożyciu nieprzetworzonych ryb słodkowodnych, ryb wędzonych oraz ryb 

solonych (o 9-11%). Nieznacznie mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego było 

zapotrzebowanie gospodarstw domowych na nieprzetworzone ryby morskie oraz konserwy rybne 

(spadek o 1,4-1,6%). Zmiany w spożyciu poszczególnych produktów wpłynęły na przesunięcia  

w strukturze konsumpcji. Na znaczeniu zyskały świeże, chłodzone bądź mrożone ryby morskie 

(wzrost o 1,3 pkt. proc. do 44,6%) oraz konserwy rybne (o 0,6 pkt. proc. do 19,7%), kosztem 

pozostałych grup. Ryby wędzone stanowiły 13,4%, ryby nieprzetworzone słodkowodne 13,1%, a ryby 

solone 8,9% spożycia ryb ogółem. W okresie trzech kwartałów 2011 r. spadek spożycia ryb, 

przetworów rybnych i owoców morza odnotowano we wszystkich typach gospodarstw 

domowych za wyjątkiem utrzymujących się z pracy na rachunek własny (wzrost o 5,9%).  

W gospodarstwach tych w zwiększono przede wszystkim konsumpcję nieprzetworzonych ryb 

morskich (o 14%). Największy spadek spożycia wystąpił natomiast w rodzinach rencistów (o 10%), 

gdzie rezygnowano głównie z zakupu ryb słodkowodnych i ryb wędzonych (o 17%) oraz  

w rodzinach rolników (o 9%), którzy zmniejszyli spożycie przede wszystkim ryb wędzonych i ryb 

solonych (o 25%). Najwięcej ryb konsumują, podobnie jak w latach poprzednich, emeryci i renciści. 

Konsumpcja w tych rodzinach przekraczała przeciętne spożycie w gospodarstwach domowych 

średnio o 35,3%, od 14,3% w przypadku konserw rybnych, do 66,7% ryb solonych. W porównaniu  

z gospodarstwami domowymi pracowników oraz rolników, które charakteryzował najniższy 

poziom konsumpcji, emeryci i renciści spożyli przeciętnie o 48,4% więcej produktów rybnych.  

W poszczególnych grupach produktów przewaga wynosiła od 33,3% dla konserw rybnych w obu 

typach gospodarstw do 150,0% dla ryb solonych w rodzinach pracowników. Najwyższe spożycie ryb 

i ich przetworów w rodzinach emerytów i rencistów wynika głównie z ich struktury 

demograficznej, większej uwagi przywiązywanej do tradycji oraz rodzaju spożywanych produktów 

i ich właściwości zdrowotnych. W okresie trzech kwartałów 2012 r., mimo zmniejszonego spożycia, 

miesięczne wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe na artykuły rybne zwiększyły się  

o 8,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy niższej dynamice wzrostu 

zarówno wydatków na mięso wraz z przetworami (o 6,1%), jak i na całą żywność wraz z napojami 

bezalkoholowymi (o 3,6%). Udział wydatków na zakup ryb i ich przetworów w wydatkach  

na żywność nieznacznie zwiększył się i wyniósł 2,7%. Spożycie ryb i ich przetworów charakteryzuje 

się znacznymi wahaniami sezonowymi związanymi ze zwiększoną konsumpcją w okresie świąt 

Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz malejącym spożyciem od maja do sierpnia. W okresie trzech 

kwartałów 2012 r., najwyższa konsumpcja miała miejsce w marcu, w związku z przypadającymi  

na początku kwietnia Świętami Wielkanocnymi i wyniosła 0,47 kg/osobę. W porównaniu  

z analogicznym okresem roku poprzedniego, spożycie wzrosło jedynie w lutym (o 10,5%). W maju  

i w sierpniu konsumpcja pozostała na poziomie roku poprzedniego, a w pozostałych miesiącach 

zmniejszyła się od 2,9% w styczniu do 14,3% w czerwcu. Aby zwiększyć spożycie ryb prowadzone są 

liczne kampanie (opisane w dziale dotyczącym promocji) mające na celu zmianę nawyków 

żywieniowych konsumentów poprzez zwiększenie ilości produktów pochodzenia rybnego. 
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• Zwiększenie wartości dodanej ryb przetworzonych i sprzedawanych : Spadek tego wskaźnika 

spowodowany jest mniejszymi inwestycjami realizowanymi przez beneficjentów a także 

zakończeniem inwestycji związanych jeszcze z SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 co 

pośrednio wpłynęło na wysokość kosztów finansowych. Trendy rynkowe nie sprzyjają zwiększaniu 

wartości dodanej. Aby temu zapobiec cały czas trwają kampanie promujące wsparcie PO RYBY 

2007-2013.. 

Wartości wskaźników dla osi 4:.  

 

Wskaźnik Wyniku Zakładany cel 
Osiągnięty cel 2012 r. 

 

Różnica Między 
zakładanym a 

osiągniętym celem 

Ilość ustanowionych grup rybackich 12 48 +36 

Obszar objęty grupami 18 000 70 528 +52 528 

Ludność na obszarach objętych grupami 600 000 3 571 924 +2 971 924 

Miejsca Pracy utworzone lub utrzymane na 
obszarach rybackich 

2 500 491 - 2008 

Wskaźnik Miejsca pracy utworzone lub utrzymane na obszarach rybackich nie został osiągnięty. 

Dane zaprezentowane odnoszą się jedynie do miejsc nowoutworzonych. Ponadto warto zaznaczyć,  

że w planowanej zmianie programu związanej z realokacją środków z osi 4 ujęto obniżenie wartości 

docelowej tego wskaźnika. Do końca roku 2012 r. nieco ponad 2,5% alokacji zostało poświadczone oznacza 

to, że sprawozdania końcowe zasilające wskaźniki nie zostały jeszcze złożone. W roku 2013 wszelki nacisk 

zostanie położony na przyspieszenie wdrażania 4 osi priorytetowej. 

 

Dla Osi 5 nie zostały określone wskaźniki w Programie Operacyjnym. W rozdziale 4.2.5 oraz VI szczegółowo 

opisano sposób i wyniki wdrażania tej osi. 

 

Załącznik nr 1 Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych 

 
 

4.4.2 Określenie wpływu programu w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz opis uzgodnień partnerskich 

 

W 2012 r. przyznawanie wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa…” realizowane jest z zachowaniem 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadą równości szans wszystkich obywateli.  

W zakresie uzgodnień partnerskich instytucja Zarządzająca w 2012 r. nadal utrzymywała stałą współpracę 

z innymi resortami i instytucjami pośredniczącymi (ARiMR, Urzędy Marszałkowskie, Fundacja Programów 

Pomocowych dla Rolnictwa FAPA), Instytucją Certyfikującą, Instytucją Audytową, Morskim Instytutem 

Rybackim, Okręgowymi Inspektoratami Rybołówstwa Morskiego, jak również przedstawicielami sektora 

rybackiego, którzy są członkami Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013.   
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4.5 Uzgodnienia dotyczące monitorowania 

 

4.5.1 Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją 

 

Dla celów bieżącego zarządzania Programem zastosowano system informacji zarządczej. MRiRW 

otrzymuje od Instytucji Pośredniczących miesięczne informacje zarządcze, które przedstawiają stan 

rozpatrywania wniosków, realizacji operacji oraz wykorzystania środków finansowych we wszystkich 

środkach Programu. Informacje te są weryfikowane z danymi zawartymi w systemie informatycznym  

PO Ryby 2007-2013. Na podstawie zweryfikowanych danych Instytucja Zarządzająca sporządza miesięczną 

„Informację o postępach wdrażania PO Ryby 2007-2013”, która zamieszcza na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl oraz www.bip.minrol.gov.pl. Ponadto na potrzeby wewnętrzne sporządzana jest 

syntetyczna miesięczna informacja zarządcza obejmująca wszystkie osie priorytetowe PO Ryby 2007-2013. 

Ponadto za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej przeprowadzona jest analiza złożonych  

i zrealizowanych zleceń płatności pomiędzy ARiMR, a Samorządami Województw. ARiMR przekazuje  

do IZ raporty: 

- „Raport przyjętych i zaksięgowanych Zleceń Płatności z Listy Zleceń Płatności po statusach 

systemowych”; 

- „Raport ze zrealizowanych płatności GL”, 

które są następnie przesyłane do SW i FAPA. Po weryfikacji FAPA i Samorządy Województw przesyłają 

podsiane raporty potwierdzając prawidłowość danych lub zgłaszają uwagi. Weryfikacja raportów następuje 

w trybie miesięcznym. 

Ponadto, zgodnie z przepisami Instytucja Zarządzająca sporządza na podstawie przekazanych przez 

Instytucje Pośredniczące sprawozdanie roczne. Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący jest  

on przekazywany do Komisji Europejskiej. 

W ramach PO Ryby 2007-2013 ze względu na to, że Polska nie jest uczestnikiem strefy euro, stosowany jest 

ujednolicony system comiesięcznego obliczania limitu dostępnych środków finansowych w ramach 

zarówno Programu jak i poszczególnych środków. Pozwala to na monitorowanie faktycznych kwot 

zobowiązań w ramach umów o dofinansowanie zawartych z beneficjentami, uwzględnienie zmian kursu 

euro w trakcie realizacji Programu oraz określenie faktycznych kosztów dla budżetu państwa związanych  

z rozliczeniami wydatków pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi i Instytucją Certyfikującą ponoszonych  

w ramach Programu. Pozwala też śledzić instytucji pośredniczącej oraz zarządzającej wysokość środków 

dostępnych do zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami w celu uniknięcia nadkontraktacji.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa monitoruje realizację wdrażanych środków, 

gromadzi dane dotyczące wdrażania PO Ryby 2007-2013 oraz sporządza wymagane sprawozdania. 

Wymienione obowiązki ARiMR wykonuje w szczególności na podstawie §3 pkt 7 Umowy Nr 01/IP-

ARiMR/2009 zawartej 26.06.2009 r. pomiędzy MRiRW a ARiMR, Rozporządzenia MRiRW z dnia 28 sierpnia 
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2009 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń ... 

(Dz. U. Nr 101 Poz. 840) – sprawozdania roczne i art. 40 Rozporządzenia Komisji nr 498/2007 – raport 

INFOSYS. 

W 2012 roku ARiMR na bieżąco monitorowała stopień i tempo wdrażania poszczególnych środków, 

wykorzystania limitów finansowych, terminowość weryfikacji wniosków, dokonywania płatności oraz 

gromadziła dane rzeczowo-finansowe dotyczące wdrażania osi priorytetowych 1-3. 

Źródłem danych wejściowych dla sprawozdań jest dokumentacja prowadzona przez jednostki 

zaangażowane w realizację osi 1-3 (Oddziały Regionalne ARiMR, komórki organizacyjne Centrali ARiMR - 

Departament Wsparcia Rybactwa, Departament Kontroli Wewnętrznej, Departament Audytu 

Wewnętrznego, Departament Zarządzania Należnościami, Departament Komunikacji Społecznej, 

Departament Księgowości, Departament Finansowy, Departament Kontroli na Miejscu, Departament 

Pomocy Technicznej). 

Informacje niezbędne do przygotowania sprawozdań w ramach PO Ryby 2007-2013 gromadzone są 

w aplikacjach biurowych, tj. Ms Excel i Ms Access, w aplikacji PO Ryby 2007-13 oraz w systemach finansowo 

– księgowych, tj. Oracle Business Suite oraz Oracle E-Business Intelligence. 

W procesie monitorowania realizacji PO Ryby 2007-13 kluczową rolę pełni aplikacja PO Ryby 2007-13. 

Została ona wdrożona w związku z zapisami paragrafu 14, ust. 2 ww. Umowy, w którym Agencja 

zobowiązana została do budowy systemu informatycznego zawierającego dane na temat realizacji 

Programu, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. 

Funkcjonalności aplikacji, do których budowy ARiMR była zobowiązana zgodnie z ww. umową zostały 

wdrożone w 2011 roku (rejestrowanie wniosków o dofinansowanie i płatność, umów/decyzji/ porozumień, 

przygotowywanie zleceń płatności, generowanie raportów - w tym raportu na potrzeby Komisji 

Europejskiej (tzw. INFOSYS)). W 2012 roku rozwijano i udoskonalano funkcjonalności aplikacji:  

 

• zaimplementowano nowe pola w związku z weryfikacją pracochłonności realizowanych  

w PO Ryby 2007-13 zadań, 

• opracowano raport generujący syntetyczne informacje na temat wdrażania Programu, 

• wdrożono zmiany umożliwiające rejestrowanie zwrotów bankowych, 

• opracowano raport pogłębiony, 

• utworzono raport poświadczeń umożliwiający weryfikację w aplikacji zgodność poświadczeń 

wydatków z danymi w aplikacji, 

• wprowadzono zmiany umożliwiające rejestrowanie szczegółowych danych w zakresie środka 2.2. 

• utworzono raporty Prognoza i harmonogram wydatków, 

• dokonano kilku zmian mających na celu ułatwienie obsługi wniosków o dofinansowanie i płatność. 

 

Bieżące monitorowanie stopnia realizacji środków oraz operacji odbywało się poprzez sporządzanie  

i analizę miesięcznej i tygodniowej informacji zarządczej zawierającej następujące informacje: sprawozdania 

tygodniowe - dane narastająco na koniec każdego tygodnia, a miesięczne – dane narastająco do ostatniego 
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dnia roboczego miesiąca objętego sprawozdaniem. Sprawozdania zawierają informacje o liczbie wniosków 

złożonych i kwocie dofinansowania, liczbie i kwocie wniosków po weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej 

(w tym odrzuconych), liczbie i kwocie aneksów i decyzji zmieniających decyzje, liczbie operacji, liczbie 

wniosków i kwocie wniosków o płatność, w tym kwocie oszczędności ze zleceń płatności, liczbie operacji, 

liczbie wniosków oraz kwocie dofinansowania zrealizowanych płatności oraz kwocie środków ujmowanych  

w poświadczeniach wydatków. Dane prezentowane są w podziale na osie i środki Programu. 

W związku z niebezpieczeństwem niedotrzymania zasady n+2 w 2012 roku (art. 90 Rozporządzenia 

Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.), czyli zagrożeniem bezpowrotnej utraty części środków 

finansowych przeznaczonych na PO Ryby 2007-13 w przypadku niedokonania płatności i rozliczeń  

na odpowiednim poziomie, DWR w sposób szczególny monitorował stopień realizacji Programu  

w przedmiotowym zakresie. Dane i analizy wdrażania poszczególnych środków pod kątem możliwości 

spełnienia n+2 w 2012 roku Departament Wsparcia Rybactwa co miesiąc przekazywał Instytucji 

Zarządzającej.  

Samorządy Województw 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego  

W związku przeprowadzanymi kolejnymi naborami i obsługą wniosków dla osi 4 PO Ryby 2007-2013 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego kontynuował podjęte w 2011 roku działania związane  

z monitoringiem. W zakres działań tych wchodzi prowadzenie m.in. rejestru wniosków o dofinansowanie, 

rejestru zawartych umów, rejestru wniosków o płatność i rejestru przeprowadzonych kontroli. Każdy 

wpływający wniosek jest na bieżąco rejestrowany w aplikacji PO Ryby 2007-2013. Informacja o zawartych 

umowach jest przekazywana cotygodniowo do Instytucji Zarządzającej(IZ). Natomiast sprawozdania T-1 

(dotyczące m.in. liczby złożonych wniosków, liczby wniosków pozytywnie zweryfikowanych, liczby 

zawartych umów, liczby zrealizowanych płatności oraz wydatków do poświadczenia) są przekazywane 

comiesięcznie. Pozostałe rejestry mają charakter wewnętrznych źródeł informacji i pozwalają na bieżącą 

kontrolę i monitoring postępu prac przy obsłudze wniosków.  

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Wydział Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej prowadzi na bieżąco rejestry danych zawierające m.in. 

dane beneficjentów, wniosków o dofinansowanie, zawieranych umów czy też wniosków o płatność. 

Ponadto prowadzone są również m.in. rejestry zrealizowanych zleceń płatności, nieprawidłowości, wezwań 

do usunięcia naruszenia prawa oraz harmonogram kontroli (forma rejestru). 

Samorząd Województwa Lubelskiego 

Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wpływające do Oddziału PO Ryby 2007 – 2013 podlegają 

bieżącemu monitoringowi na stanowisku ds. wdrażania, monitoringu i sprawozdawczości. 

Samorząd Województwa Lubuskiego 

Wydział Rybactwa na bieżąco aktualizuje oraz gromadzi dane w wersji elektronicznej dotyczące przebiegu 

wdrażania osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 przez Samorząd Województwa w celu przekazywania 

danych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazywane są na bieżąco w ramach sprawozdań 

miesięcznych T-1 do książki procedur KP-012-SW/3/z. Monitorowanie wdrażania programu PO Ryby 2007-2013 
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odbywa się poprzez bieżącą analizę stopnia wykorzystania limitów dostępnych dla poszczególnych 

lokalnych grup rybackich oraz stały kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy z grupami rybackimi. 

Zainteresowanie programem jest także sprawdzane poprzez śledzenie liczby osób korzystających z witryny 

internetowej. Ponadto na bieżąco prowadzi się analizę liczby uczestników biorących udział w szkoleniach 

organizowanych w gminach na terenie LGR. 

Samorząd Województwa Łódzkiego 

W 2012 r. pracownicy Wydziału PO Ryby zorganizowali cykl spotkań informacyjno-promocyjnych 

dotyczących możliwości pozyskania środków z PO Ryby 2007-2013 na rozwój obszarów zależnych  

od rybactwa oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności związanej z rybactwem. Szkolenia te odbyły 

się w gminach współtworzących Łowicką Grupę Rybacką, tj.: Łowiczu, Piątku, Nieborowie, Domaniewicach  

i Bielawach. 

Samorząd Województwa Małopolskiego 

Dane dotyczące osi priorytetowej 4 gromadzone są w systemie udostępnionym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Wsparcie raportowania Ryby (aplikacja PO Ryby). Dane 

uzupełniane są na bieżąco, dostęp do nich mają uprawnieni pracownicy UMWM. W ramach 

sprawozdawczości comiesięcznie przygotowywane są sprawozdania z realizacji PO Ryby 2007-2013, które 

są przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane nt naborów, zakresu projektów, 

wnioskodawców i beneficjentów, wniosków o dofinansowanie, umów, jak również płatności zbierane są w 

programie Microsoft Access dostępnym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. 

Wszystkie informacje dla beneficjentów dotyczące Programu, dokumentów aplikacyjnych, informacji  

o naborach, o legislacji dostępne są na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl oraz 

www.forumporyby.pl 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

W okresie sprawozdawczym działania o charakterze monitorującym polegały przede wszystkim  

na zbieraniu danych w aplikacji PO Ryby 2007 – 2013, udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotowa aplikacja stanowi rejestr wniosków o dofinansowanie, zawartych 

umów/decyzji/ porozumień, wniosków o płatność, zleceń płatności w ramach realizacji PO Ryby 2007 – 2013”. 

Kolejnym elementem związanym z monitoringiem jest Tabela monitorowania składania wniosków  

o płatność T-1, w której zbierane są dane dotyczące podpisanych umów taki jak nr umowy  

o dofinansowanie, termin złożenia wniosku o płatność wg umowy itd. Dane umożliwiają między innymi 

monitorowanie terminu składania wniosków o płatność czy wystawiania płatności zaliczkowych w ramach 

realizacji osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013. W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono także 

rejestr wniosków o dofinansowanie/ płatność złożonych w ramach PO Ryby 2007 -2013, w Elektronicznym 

Systemie Obiegu Dokumentów. 

Samorząd Województwa Opolskiego 

Działania o charakterze monitorującym wykonywane są przez pracowników Referatu Koordynacji  

i Monitorowania. W celu wykonywania tych zadań, stworzony został Elektroniczny Rejestr Wniosków  
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PO Ryby, w którym gromadzone są szczegółowe informacje nt. wdrażania Programu, a w szczególności 

dane ilościowe i kwotowe dot. złożonych wniosków, podpisanych umów i wypłaconych środków 

finansowych. Ma to na celu umożliwienie weryfikacji zbieranych i prezentowanych danych  

z wprowadzonymi do aplikacji PO Ryby 2007-13. Na podstawie ww. danych przygotowywane  

są sprawozdania okresowe oraz inne informacje na potrzeby Samorządu Województwa Opolskiego. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego 

Rok 2012 r. poświęcony był przede wszystkim ocenie wniosków, operacji wybieranych przez Lokalne Grupy 

Rybackie oraz działaniom mającym na celu podniesienie efektywności systemu wdrażania PO Ryby. 

Działania o charakterze monitorującym są prowadzone na podstawie bazy ryby-wsparcie raportowania. 

Zebrane w niej dane służą do monitorowania zachowania terminów weryfikacji wniosków. Samorząd 

Województwa wprowadził własny system monitorowania Beneficjentów w celu terminowego składania 

przez nich wniosków o płatność.  

Samorząd Województwa Podlaskiego 

Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizując zadania Instytucji Zarządzającej, jako 

Instytucja Pośrednicząca w ramach realizacji osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartej w PO Ryby 2007-2013, wypełniając zapisy obowiązujących Książek Procedur 

oraz fizyczny stan realizacji osi 4. PO Ryby 2007-2013 w województwie prowadził następujące rejestry 

danych: 

• Tabelę monitorowania składania wniosków o płatność; 

• Harmonogram przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji PO Ryby 2007-2013; 

• Rejestr zamówień Publicznych; 

• Tabelę rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa. 

• Wykaz podpisanych w ramach programu umów o dofinansowanie 

Ze względu na fakt braku identyfikacji nieprawidłowości finansowych wynikających z realizacji operacji 

współfinansowanych z EFR w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych  

od rybactwa, zawartej w PO Ryby 2007-2013 nie został założony Rejestr nieprawidłowości. 

Samorząd Województwa Pomorskiego 

Samorząd Województwa Pomorskiego na bieżąco monitoruje postępy realizacji Osi 4 PO Ryby 2007-2013  

w regionie. Informacje zbierane są na spotkaniach informacyjno-szkoleniowych lub na bieżąco w miarę 

potrzeb w siedzibie samorządu województwa. Monitoring jest prowadzony przy wykorzystaniu 

ogólnodostępnych narzędzi informatycznych 

Samorząd Województwa Śląskiego  

Instytucja Pośrednicząca – Samorząd Województwa Śląskiego, prowadzi bazę danych nt. beneficjentów 4 

Osi Priorytetowej. Dane są wprowadzane narastająco z chwilą przekazania Wniosków o Dofinansowanie 

przez LGR, jak również odrzuconych. Informacja na temat wniosków pozytywnie ocenionych przez LGR jak 

również odrzuconych przez LGR prowadzona jest w odrębnych skoroszytach w Excelu. Działania dotyczące 

środków 4.1 oraz 4.2 również prowadzona jest w odrębnych skoroszytach 

Dane dotyczą w szczególności: 
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- klasyfikacji wniosków w zakresie przyjęte do oceny/odrzucone; 

- klasyfikacji wniosków w zakresie środka 4.1 / 4.2; 

- nazwy operacji; 

- wielkości operacji ( w tym wnioskowana kwota dofinansowana, środki kwalifikowalne, całkowite koszty 

operacji, procent współfinansowania); 

- dane z wniosku o dofinansowanie ( uwzględniające ilość etapów i podział środków na poszczególne 

etapy, data wpływu wniosku, data wpływu poprawionego wniosku o dofinansowanie, numer wniosku, data 

podpisania umowy, nr umowy); 

- dane dotyczące beneficjenta ( w szczególności dane adresowe); 

- informacje na temat zaliczki i jej wysokości; 

- dane z wniosków o płatność (data złożenia WoP, kwota z WoP, informacja dotycząca kwoty refundacji 

kosztów, rozliczenia zaliczki, kwota ze zlecenia oraz data zlecenia płatności ); 

- informacje na temat lokalizacji operacji; 

- informacje na temat odstąpienia beneficjenta od realizacji operacji. 

Informacje gromadzone są systematycznie w sposób narastający, a dane liczbowe aktualizowane  

na bieżąco. 

Ponadto wprowadzono rejestr Umów o dofinansowanie, jak również rejestr weryfikacji Wniosków  

z uwzględnieniem osoby weryfikującej oraz sprawdzającej. 

Dane są również wprowadzane na bieżąco do systemu PO Ryby 2007-2013. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

W okresie sprawozdawczym Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego prowadziło opracowany przez 

pracowników biura PO Ryby elektroniczny rejestr danych gdzie na bieżąco rejestrowane były m. in: wnioski 

o dofinansowanie, wnioski o płatność, zawarte z beneficjentami umowy, wystawiane i zrealizowane 

zlecenia płatności. Ponadto na bieżąco wprowadzane były dane do systemu informatycznego PO Ryby 

2007-2013 co pozwoliło we właściwy sposób monitorować postępy we wdrażaniu programu. Gromadzone 

w ten sposób informacje wykorzystywane były w głównej mierze do sporządzania wszelkich sprawozdań 

(miesięcznych, kwartalnych) przekazywanych m. in. do MR i RW oraz AR i MR jak również informacji  

na temat postępów osi 4 Programu. Ponadto ŚBRR posiada stronę internetową, wwwprow.sbrr.pl 

(zakładka PO Ryby) gdzie zamieszczane są dokumenty legislacyjne, wzory wniosków wraz z instrukcjami 

wypełnienia, informacje o konkursach, szkoleniach itp. 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

W celu monitorowania działań Biura Wdrażania PO Ryby wprowadzono: 

- rejestr wniosków o dofinansowanie zawierający: numer nadany przez IP, daty złożenia wniosków  

o dofinansowanie, LGR składający wnioski, nazwę wnioskodawcy, tytuł wniosku kwoty dofinansowania, 

- rejestr wniosków o płatność zawierający: numer nadany przez IP, daty złożenia wniosków  

o płatność, kwoty podane we wnioskach o płatność, tytuł wniosku, nazwę beneficjenta, kwoty oraz daty 

zleceń płatności, 

- rejestr umów zawierający: nazwę beneficjenta, tytuł operacji, datę i kwotę podpisania umowy, numer 
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nadany przez IP, osobę weryfikującą wniosek, 

- tabelę zleceń płatności zawierającą: daty zleceń płatności oraz wypłaty środków unijnych i krajowych, 

kwotę całkowitą, unijną i krajową, tytuł, oznaczenie operacji, oraz numer nadany sprawie przez IP, 

- tabelę monitorującą składanie wniosków o płatność zawierającą: nazwę beneficjenta, znak sprawy nadany 

przez IP, numer umowy o dofinansowanie, planowany termin złożenia wniosku o płatność, przyznana 

kwota pomocy według umowy, szacowany termin wystawienia zlecenia płatności, termin złożenia 

wniosku,  

- tabelę monitorującą pracę pracowników weryfikujących wnioski,  

- tabelę monitorującą przyznaną pomoc przygotowywaną jako informację kwartalną na posiedzenia 

Zarządu Województwa, 

- tabelę poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków zawierającą: numer wniosku o płatność, 

datę zatwierdzenia wniosku, nr zlecenia płatności, datę realizacji płatności, kwoty w podziale na środki 

krajowe oraz unijne. Znajdują się tu również kwoty rozliczające płatność zaliczkową. 

Wszystkie tabele znajdują się we wspólnym katalogu w sieci informatycznej będącym  

w dyspozycji tylko pracowników Biura Wdrażania PO Ryby oraz dyrekcji Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Oddziału Obsługi PO - Ryby współpracowali z Lokalnymi Grupami 

Rybackimi. Celem współpracy było uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania Rocznego Planu 

Kontroli dla PO Ryby 2007-2013 na rok 2013 dla województwa wielkopolskiego, a także Rocznego Planu 

Działań Informacyjno – Promocyjnych PO Ryby 2007-2013 na rok 2013 dla województwa wielkopolskiego. 

Uzyskane informacje dotyczyły liczby konkursów planowanych przez LGR na rok 2013, a także umożliwiły 

oszacowanie liczby wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem LGR. Ponadto zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r., w sprawie szczegółowego 

zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach PO Ryby 

2007-2013 oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej wydanymi zgodnie z art. 23 pkt 2 Ustawy  

z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego, SWW jest zobowiązany do przekazywania do MRiRW sprawozdania 

miesięcznego (Tabela T1). Obowiązek ten powstał dla SWW po podpisaniu umów o warunkach i sposobie 

realizacji LSROR przez LGR z siedzibą w Wielkopolsce. 

Na potrzeby Oddziału Obsługi PO – Ryby w 2010 r., zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich rejestry wniosków o dofinansowanie oraz 

wniosków o płatność.  

Każdy z pracowników Oddziału jest zobowiązany do systematycznego wprowadzania danych w zakresie 

wniosków przydzielonych do weryfikacji. Ponadto jeden z pracowników, zgodnie ze swym zakresem 

obowiązków, jest odpowiedzialny za sprawozdawczość i monitoring w Oddziale. 
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Celem usprawnienia współpracy z LGR, pracownik Oddziału Obsługi PO – Ryby wysyła zbiorczo informację 

o zawartych umowach, rozliczonych wnioskach o płatność, odmowach i rezygnacjach wnioskodawców. 

Informacje przekazywane są w systemie tygodniowym do LGR. 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Po każdym spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbyły się w okresie objętym sprawozdaniem były 

przekazywane do wypełnienia ankiety oceniające przeprowadzone szkolenie.  

Dodatkowo pracownicy Biura od stycznia do marca 2012 r., w każdą środę pełnili dyżury w Głównym 

Punkcie Informacyjnym, gdzie udzielano informacji zainteresowanym osobom, tam również przekazywano 

do uzupełnienia ankiety oceniające funkcjonowanie stanowiska dyżurującego 

 

Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa - FAPA 

W okresie sprawozdawczym Fundacja przygotowywała, a następnie przekazywała do Instytucji 

Zarządzającej i ARiMR okresowe sprawozdania i raporty oraz informacje o postępach w realizacji osi 

priorytetowej 5 Pomoc techniczna. 

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 9 października 2009 r. nr RYB/3/2009, FAPA przekazywała  

za pomocą poczty elektronicznej sprawozdania miesięczne, do Instytucji Zarządzającej do 15 dnia 

roboczego po zakończeniu miesiąca, według limitu finansowego otrzymanego z MRiRW. W okresie 

sprawozdawczym Fundacja przekazała 12 informacji miesięcznych, w ustalonym formacie. Co miesiąc 

przekazywane były również prognozy, obejmujące kolejne 3 okresy rozliczeniowe, które 

przygotowywane były w oparciu o podpisane umowy i porozumienia z beneficjentami. 

W dniu 16 lutego 2012 r. Fundacja przygotowała i przekazała do Instytucji Zarządzającej zbiorcze 

sprawozdanie roczne z realizacji osi priorytetowej 5 za rok 2011.  

Fundacja przygotowywała i sukcesywnie przekazywała do ARiMR wykaz podpisanych  

z beneficjentami umów/porozumień i aneksów wraz z egzemplarzami podpisanych dokumentów. 

W celu bieżącego monitorowania stanu realizacji, prowadzone były rejestry wniosków  

o dofinansowanie, statusu wniosku o dofinansowanie, umów/porozumień, aneksów do umów/ 

porozumień, wniosków o płatność oraz statusu wniosku o płatność. Jednocześnie wprowadzone  

i przygotowywane były dodatkowe zestawienia na potrzeby bieżącego monitoringu. W oparciu  

o te dokumenty Fundacja sporządzała informacje, które przekazywała Instytucji Zarządzającej, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Komitetowi Monitorującemu. Zestawienia obejmowały 

wykazy składanych wniosków o dofinansowanie, umów/porozumień oraz wniosków o płatność. 

Sporządzane one były z wyszczególnieniem kwot oraz z podziałem na beneficjentów. 

Na bieżąco pracownicy Fundacji wprowadzali wymagane dane do Aplikacji PO Ryby na każdym z 

etapów weryfikacji wniosków o dofinansowanie i o płatność. Rejestrowane były wnioski  

o dofinansowanie, zawarte umowy/porozumienia, aneksy oraz wnioski o płatność i wystawione zlecenia 

płatności w ramach realizacji osi priorytetowej 5 pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013. 

W styczniu 2012 r. FAPA przygotowała prognozy wydatków na 2012 r. i 2013 r. dla osi 

priorytetowej 5 – Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013. Fundacja, jako instytucja pośrednicząca, w dniu 
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10 stycznia 2012 r. skierowała prośbę do 16 Urzędów Marszałkowskich, Okręgowych Inspektoratów 

Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa o przekazanie kwot, o które 

instytucje te wystąpią z pomocy technicznej na lata 2012 i 2013. Po otrzymaniu wszystkich danych 

Fundacja opracowała zbiorcze prognozy w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez beneficjentów. 

Dokument został przesłany w dniu 1 lutego 2012 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz w dniu 14 marca 2012 r. do Departamentu Rybołówstwa MRiRW. Ze względu na niewielki postęp w 

przygotowywaniu i przekazywaniu wniosków do Fundacji przez beneficjentów, w czerwcu 2012 r. 

Fundacja skierowała pismo do wszystkich beneficjentów osi priorytetowej 5 z prośbą o weryfikację 

informacji odnośnie kwot wniosków, które będą składane w 2012 r. Informacje przesłane przez 

beneficjentów pozwoliły stworzyć aktualne prognozy wydatków dla osi priorytetowej 5 do końca 2012 r. 

Zgodnie z procedurami wdrożeniowymi oraz instrukcją kancelaryjną FAPA, informacje oraz dane 

dotyczące realizacji osi priorytetowej 5 przechowywane są w systemie informatycznym FAPA. Natomiast 

wersje papierowe przechowywane są w segregatorach 

 

Ewaluacja 

W 2012 roku przeprowadzano badanie ewaluacyjne umów o warunkach i sposobie realizacji 

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Streszczenie wyników badania zamieszczono poniżej. 

Głównym celem Osi priorytetowej 4 jest minimalizacja zaniku sektora rybackiego, rekonwersja 

obszarów dotkniętych zmianami w tym sektorze oraz poprawa jakości życia w społecznościach rybackich. 

Wydatkowanie środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w ramach Osi 

priorytetowej 4 charakteryzuje się tym, że za pośrednictwem stowarzyszeń posiadających status Lokalnej 

Grupy Rybackiej (LGR) wdrażane są operacje przewidziane do finansowania ze środków EFR. W skład LGR 

oraz organu decyzyjnego LGR wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego  

i publicznego. W ramach Osi priorytetowej 4 przewidziano do wydatkowania 313 mln EUR, co stanowi 32% 

środków PO Ryby 2007-2013.  

2. Ocena wykonania przez LGR zobowiązań zawartych w umowach ramowych 

W ramach dwóch konkursów zrealizowanych przez MRiRW wybranych zostało 48 LGR, wśród których 

rozdysponowano kwotę 1,2 mld zł (ok. 290 mln euro). Ogólna powierzchnia obszaru LSROR wybranych 

grup wynosi 70,5 tys. km2 (22,56% obszaru kraju), a łączna liczba ludności objętej LSROR wynosi 3,5 mln 

osób (9,37% ludności kraju). Średnio LGR obejmuje swoim obszarem 8 gmin i 75 tys. mieszkańców z 

budżetem w kwocie 27 mln zł (ok. 6,5 mln euro). W ujęciu regionalnym połowa środków finansowych w 

ramach Osi priorytetowej 4 wydatkowanych zostanie w regionach nadmorskich woj. pomorskiego i woj. 

zachodniopomorskiego. 

2.1. Ocena finansowej skuteczności wdrażania Osi priorytetowej 4  

Wdrożenie środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 
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polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. 

W ramach badania ustalono, że do grudnia 2011 roku w skali kraju ogłoszonych zostało łącznie 259 naborów 

wniosków na środek 4.1. Nabory ogłoszone zostały w 14 regionach kraju (nie ogłoszono naborów  

w woj. łódzkim i lubelskim). W ramach naborów złożonych zostało 2963 wniosków o dofinansowanie.  

LGR wybrały 1604 wniosków. Niewybranych przez LGR zostało 1102 wniosków. Do końca 2011 roku 

podpisanych zostało 10 umów o dofinansowanie, natomiast do połowy 2012 roku – 516 umów.  

 

W wyniku analizy przeprowadzonych naborów wniosków (w odniesieniu do 41 LGR, które ogłosiły 

nabory w 2011 roku) : 

• nie stwierdzono sytuacji zorganizowania naboru z naruszeniem harmonogramu stanowiącym 

załącznik do umowy ramowej, 

• w trzech LGR nabory nie obejmowały wszystkich dostępnych sektorów (LGR Puszczy 

Sandomierskiej, LGR Nasza Krajna i Pałuki, LGR Drwęca), 

• w przypadku czterech LGR konkursy przewidywały możliwość składania wniosków wyłącznie na 

niektóre z dostępnych operacji (LGR Drwęca, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, LGR Rybak, LGR Nasza 

Krajna i Pałuki), 

• najczęstszą przyczyną niewybrania wniosku przez LGR było przekroczenie dostępnego limitu 

środków finansowych, 

• w 13 LGR wystąpiła sytuacja, że związku z przesyłaniem do Samorządu Województwa list operacji 

do dofinansowania, LGR była wzywana przez SW do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień.  

W przypadku LGR Rybacka Brać Mierzei, SW wzywał grupę do złożenia wyjaśnień więcej niż dwa razy  

w odniesieniu do jednego naboru. 

• w następujących LGR uzasadnione i realne jest zagrożenie niewybrania do końca 2013 roku operacji 

na poziomie o wartości, co najmniej 50% środków finansowych na realizację LSROR (§8 umowy ramowej): 

LGR Nasza Krajna i Pałuki, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, LGR 

Zalew Wiślany, LGR Starzawa, LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGD Dorzecza 

Zgłowiączki, LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza, LGR Partnerstwo Jezior,  

• w większości SW termin na rozpatrzenie wniosku wydłużył się poza termin wskazany  

w rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych Osią priorytetową 4 - 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013" (Dz. U.  

Nr 177, poz. 1371 z późn.zm.) tj. powyżej 3 miesięcy od dnia przekazania wniosku przez LGR do SW, 

• najczęstszym powodem negatywnego rozpatrzenia przez SW wniosków przesłanych przez LGR 

było niespełnienie warunków przyznania pomocy określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia  

15 października 2009 roku. Przyczyn wadliwie przygotowanej dokumentacji upatrywać można zarówno  

w braku doświadczenia wnioskodawców, jak również niewystarczającym działaniu doradczym biura LGR 

oraz niskiej jakości przekazywanych informacji potencjalnym wnioskodawcom. 
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Wdrożenie środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających 

na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 

W wyniku badania ustalono, że do końca czerwca 2012 roku zawarte umowy z LGR na funkcjonowanie, 

nabywanie umiejętności i aktywizację opiewały na kwotę blisko 27 mln zł (ok.6,5 mln euro). Głównym 

kosztem ponoszonym przez LGR w 2011 roku było administrowanie biura LGR (64%). Jedynie 14% wydatków 

stanowiło informowanie o obszarze działania LGR i przekazywanie informacji o LSROR. Środki wsparcia 

unijnego poza składkami członkowskimi stanowią główne źródło finansowania bieżących kosztów LGR.  

Wdrożenie środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

Limity finansowe LSROR w większości LGR nie przewidywały wydatkowania funduszy na środek 4.2. w 2011 r. 

Wydatkowanie tych funduszy zaplanowano na późniejszy okres realizacji LSROR. Negatywnie należy ocenić 

niskie wydatkowanie środka 4.2. Jedną z przyczyn niskiego wydatkowania środka 4.2 upatrywać można  

w tym, że umowy ramowe zawierane były dopiero od października 2010 roku; w roku 2010 nie było 

opracowanych również zasad składania wniosku na współpracę i zostały one w większości złożone w 2011 

roku, z realizacją na rok 2012. Rekomendacja: Mając na uwadze niskie wydatkowanie środków Osi 

priorytetowej 4 i wysokie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów pozostałymi Osiami 

priorytetowymi rekomenduje się realokację środków z Osi priorytetowej 4 do innych Osi priorytetowych  

PO Ryby 2007-2013.  

Wskazać można na niewykorzystane kwoty z udostępnionych LGR w LSROR na lata 2010-2011 w kwocie  

134 mln zł (ok. 32,5 mln euro). Mając na uwadze wysoki poziom niewykorzystanych środków 

udostępnionych LGR w LSROR na lata 2010-2011 rekomendowano możliwą realokację środków w ramach 

PO Ryby 2007-2013. Określenie kwoty przeznaczonej do realokacji musi uwzględniać fakt, że ilość 

niewykorzystanych środków z kwot udostępnionych LGR w LSROR na lata 2010 – 2011, cały czas spada  

z uwagi na ciągłe podpisywanie umów o dofinansowanie operacji dot. naborów ogłoszonych w roku 2011. 

2.2. Ocena funkcjonowania biura LGR 

LGR po podpisaniu umowy ramowej miały 90 dni na zapewnienie odpowiedniego biura i jego wyposażenia. 

Dokonano szczegółowej analizy poszczególnych grup i wskazano te grupy, które znacznie opóźniły się  

w spełnieniu tego postanowienia umowy ramowej. Badanie wykazało znaczące różnice w efektywności 

poszczególnych grup. Wielkość obszaru LSROR nie miała większego wpływu na politykę zatrudnienia  

i wynagrodzenia pracowników. Rekomendacja: należy monitorować stan zatrudnienia w poszczególnych 

LGR tak, by przyrost zatrudnienia odzwierciedlał zakres zadań danej grupy i wprowadzić limit etatów  

w biurze LGR w zależności od liczby mieszkańców z obszaru LSROR.  

Jednym z badanych aspektów był sposób zabezpieczania i przechowywania istotnych dokumentów  

i informacji związanych z wyborem operacji, jak też zabezpieczanie sprzętu IT wykorzystywanego przez 

LGR. 28 grup nie wdrożyło instrukcji kancelaryjnej, która mówiłaby o sposobie postępowania z taką 

dokumentacją. Niepokoić może też, że są LGR, które przechowują ważną dokumentację w szafkach 

niezamykanych na klucz. Rekomendacja: Zaleca się opracowanie jednolitej procedury przechowywania 

przez LGR dokumentacji związanej z wyborem operacji, opracowania jednolitego wzoru instrukcji 

kancelaryjnej, standardu bezpieczeństwa przechowywania danych oraz jednolitych warunków technicznych 
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i lokalowych biura LGR.  

2.3. Ocena skuteczności zarządzania LGR 

Objęte badaniem LGR generalnie przestrzegały terminu przewidzianego na rozpatrzenie wniosku. 

Przekazywanie dokumentacji związanej z wyborem wniosków odbywało się głównie w ostatnim 

przewidzianym procedurami dniu. Stwierdzono przypadek wydłużenia się okresu na rozpatrzenie wniosku 

poza termin wskazany w rozporządzeniu (LGR Mòrénka). Grupy generalnie wypełniają postanowienia 

umowy ramowej i przekazują oryginały dokumentacji związanej z wyborem operacji do SW. W ramach 

badania zidentyfikowano praktykę kserowania przez SW dokumentacji i zwracania oryginałów do LGR 

(Łowicka Grupa Rybacka). W efekcie LGR przechowuje oryginały dokumentacji, a nie kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem jak stanowi umowa ramowa; brak kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

list wybranych/niewybranych operacji, które powinny znajdować się w LGR (LGR Rybacka Brać Mierzei). 

Podobnie w LGR Pojezierze Krajeńskie, które nie posiada potwierdzonych za zgodność kopii, lecz drugie 

egzemplarze oryginałów dokumentów. Analiza wyników przeprowadzonych przez MRiRW kontroli w LGR 

do końca 2011 roku wskazuje na uchybienia natury organizacyjnej, ale też formalno-proceduralnej - 

niezamieszczanie informacji o naborach na tablicach informacyjnych z uwagi na brak takowej tablicy (LGR 

Rybacka Brać Mierzei), czy brak dat na tworzonej przez LGR dokumentacji – na kartach oceny zgodności 

operacji z LSROR (LGR Między Nidą a Pilicą). Wszystkie kontrolowane LGR umożliwiły przeprowadzenie 

kontroli podmiotom ją przeprowadzającym, choć nie zawsze udostępniały pełną dokumentację niezbędną 

do kontroli (LGR Rybacka Brać Mierzei). Zidentyfikowano fakt zawarcia niezgodnych z umową ramową 

umów zlecenia/o dzieło z członkami zarządu LGR, których przedmiotem było świadczenie usług 

eksperckich w zakresie zgodności operacji z LSROR, kwalifikowalności wydatków czy procedur wyboru 

operacji (LGR Mòrénka, LGR Mazurskie Morze). W LGR Mazurskie Morze podczas kontroli IZ stwierdzono 

ponadto nieprzechowywanie kopii wniosków o dofinansowanie w biurze LGR. 

2.4. Ocena funkcjonowania Komitetu LGR 

LGR zapewniły w składzie Komitetu, co najmniej 50-procentowy udział partnerów podmiotów sektora 

społecznego i gospodarczego (wszystkie LGR). Zidentyfikowane zostały przypadki LGR, w których skład 

Komitetu nie odpowiadał warunkom określonym w umowie ramowej dotyczącym udziału przedstawicieli 

sektora gospodarczego (LGR Drwęca) oraz przedstawicieli sektora rybackiego (LGR Jędrzejowska Ryba).  

W ramach badania ustalono, że 37 grupach dokonano zmiany w składzie Komitetu. W ramach badania nie 

stwierdzono, aby członek Komitetu był jednocześnie członkiem innego organu LGR. W celu zapoznania 

członków Komitetu LGR z kryteriami oceny operacji, wszystkie LGR prowadziły okresowe szkolenia  

dla członków Komitetu. Udostępniono im także karty oceny operacji Rekomendowano dołożenie wszelkich 

starań, aby wymóg zapewnienia trójsektorowości spełniony był przy podejmowaniu decyzji przez Komitet 

LGR. W większości LGR dokonano zmiany Regulaminu Komitetu LGR. W większości przypadków zmiany 

dotyczyły konieczności dostosowania regulaminu przepisów regulujących wysokości diet członków 

Komitetu lub zmiana kryteriów oceny zgodności z LSROR do zmian w rozporządzeniu MRiRW z dnia  

15 października 2009 roku. W połowie LGR zaobserwowano negatywną sytuację przygotowywania 

streszczeń wniosków o dofinansowanie na potrzeby Komitetu LGR. Rekomendacja: Rekomenduje się 
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wprowadzenie do regulaminu Komitetu LGR zapisów pozwalających ograniczyć ryzyko dokonywania oceny 

wniosku przez członka Komitetu, który z tym wnioskiem się nie zapoznał (zobowiązanie członka 

oceniającego wniosek do zapoznania się osobiście z jego treścią). Wszystkie LGR posiadają procedury 

bezstronności pozwalające na wyłączenie członka Komitetu z procesu wyboru operacji w sytuacji, gdy 

pojawiają się wątpliwości co do bezstronności tej osoby. W większości przypadków członkowie Komitetu 

każdorazowo przed posiedzeniem wypełniali deklarację bezstronności i poufności. W jednej LGR 

stwierdzono naruszenie procedury bezstronności podczas głosowania przez Komitet (LGR Borowiacka 

Rybka) poprzez udział w głosowaniu członka komitetu pomimo wcześniejszego wyłączenia się  

od głosowania na skutek zadeklarowanej zbieżności interesów w złożonej deklaracji bezstronności. 

W ramach badania poddano szczegółowej analizie proces odwoławczy od negatywnej decyzji LGR.  

Po negatywnej decyzji Komitetu LGR odrzuconych zostało blisko połowa wniosków złożonych do LGR.  

W wyniku odwołania wnioskodawcy od decyzji Komitetu jego wniosek jest poddawany ponownej ocenie, 

przy czym ponowną decyzję odnośnie wniosku podejmuje ten sam organ LGR, który wcześniej negatywnie 

ocenił wniosek. Istotą procedury odwoławczej jest zaś założenie, że w działaniach odwoławczych nie 

powinny brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym 

projektem, w tym były zaangażowane w jego ocenę. Rekomendacja: Uregulowanie procedury odwoławczej 

LGR na poziomie krajowym w formie nowelizacji do rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października 2009 

roku.  

2.5. Ocena spójności działań LGR z LSROR 

W ramach badania nie stwierdzono przypadku, aby obszar działania LGR był niezgodny z umową ramową  

i LSROR. Analizując ogłoszone w 2011 roku nabory wniosków stwierdzić można, iż większość LGR 

udostępniło możliwość aplikowania o środki finansowe dla wszystkich sektorów. Trzy grupy, które 

prowadziły nabory w 2011 r. nie ogłosiły naboru dla sektora publicznego, ale uczyniły to w roku 2012.  

Do końca 2011 roku większość grup wnioskowała do MRiRW o akceptację zmiany LSROR lub załącznika nr 2 

lub 3 do umowy. Jedynie dwie grupy nie wnioskowały w trybie §7 ust 5 umowy ramowej o zmianę 

dokumentacji LGR (LGR Starzawa i Krośnieńsko-Gubińska LGR). W tym samym okresie 11 grup wystąpiło  

do MRiRW z informacją w trybie §5 pkt 16 umowy ramowej o okolicznościach mogących mieć wpływ  

na wykonanie umowy. Zidentyfikowano sytuację LGR, które nie wywiązało się z obowiązku uwzględnienia 

wnioskowanych przez Ministra zmiany w dokumentach w terminie 60 dni od ich przekazania przez Ministra 

(LGR Borowiacka Rybka). Analiza realizacji zapisów umowy §5 pkt 16 i §7 ust 5 wskazuje, że w praktyce oba 

przepisy służą LGR do informowania o okolicznościach skutkujących zmianą umowy w przedmiocie zmiany 

w LSROR lub załączniku nr 2 lub 3 do umowy ramowej, gdy tymczasem ten zakres informacji (wniosek) 

powinien być rozumiany wyłącznie dla §7 ust 5 umowy ramowej. §5 pkt 16 służyć zaś powinien  

do pozyskiwania informacji przez IZ (i SW z tytułu sprawowanego nadzoru nad LGR) mogących mieć wpływ 

na wykonanie umowy rozumiane jako te, które nie będą skutkować koniecznością dokonania zmiany  

w umowie.  

Kryteria oceny wniosków zostały przez wszystkie LGR określone w LSROR. Ponadto 7 LGR wskazało,  

że kryteria są określone w innych dokumentach: księgach procedur oceny operacji oraz w regulaminie 
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Komitetu LGR. Większość LGR stosowała kryterium promujące projekty innowacyjne lub o charakterze 

pilotażowym. LGR w różny jednak sposób wprowadziły kryterium innowacyjności do wyboru projektów. 

Rekomendacja: Wskazane jest opracowanie podręcznika dla LGR w przedmiocie przygotowania kryteriów 

wyboru projektów innowacyjnych. Analiza pokazała, że część LGR stosuje punktację kryteriów 

niepozwalającą na wartościowanie oceny, tj. opartą na rozwiązaniu, gdy oceniający członek Komitetu ma 

możliwość przyznania jedynie maksymalnej liczby punktów albo nie przyznania ich wcale lub gdy skala 

punktacji jest bardzo ograniczona. Rekomendacja: Zaproponowano na rzecz LGR katalog kryteriów oceny 

do stosowania przez Komitet (m.in. udział partnerów w realizacji projektów, proekologiczny charakter 

operacji lub liczba tworzonych miejsc pracy).  

2.6. Ocena działań informacyjno-promocyjnych LGR 

LGR przyjęły w większości model działań informacyjno-promocyjnych oparty na komunikacji bezpośredniej 

oraz internetowej, z niewielkim udziałem instrumentów ATL. Był to wybór trafny, choć zapewne intuicyjny, 

z uwagi na to, iż 66,7% LGR nie przeprowadziło żadnych badań w zakresie potrzeb informacyjnych grup 

docelowych. Strony internetowe są tym instrumentem komunikacji, z którego zarówno mieszkańcy 

obszaru, jak i potencjalni beneficjenci korzystają najczęściej. Wszystkie LGR zadeklarowały utrzymywanie  

na stronie internetowej aktualnego wniosku o dofinansowanie, LSROR, kryteriów wyboru operacji, list 

wybranych operacji. Harmonogram konkursów zamieszcza jednak już tylko 77% LGR. Protokoły z posiedzeń 

Komitetu zamieszcza tylko 29% LGR, co wydaje się szczególnie niekorzystnym zjawiskiem, rzutującym  

na transparentność działania LGR, przede wszystkim wyboru operacji. Rekomendacja: Zaleca się 

wprowadzenie obowiązku publikowania protokołów posiedzeń Komitetów na stronach internetowych LGR 

(z uwzględnieniem wcześniejszej analizy informacji zawartych w protokole pod kątem ochrony danych 

osobowych, własności intelektualnej bądź praw autorskich). Kontrola wykonania tego obowiązku powinna 

spoczywać na SW. Rekomendacja dotyczy również harmonogramów. Ich niepublikowanie stanowi 

poważne utrudnienie dla potencjalnych beneficjentów i może utrudniać skuteczność wdrażania LSROR, 

gdyż opracowanie projektu stanowi dla aplikujących ważną decyzję finansową i organizacyjną. Zalecenie 

jest przede wszystkim skierowane do SW. 

LGR deklarują, że w 97,9% przypadkach naborów zamieszczali na swojej stronie internetowej komunikaty  

o możliwości składania wniosków z 4-12 tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem naboru. Jedynie  

w kilku przypadkach to wyprzedzenie było krótsze: 1-4 tygodni. Z kolei na tablicy informacyjnej podobne 

komunikaty na 4-12 tygodni przed terminem naboru ukazywały się w 89,6% przypadków. Komunikaty  

te były utrzymywane na stronie internetowej, jak i na tablicy informacyjnej do czasu zakończenia naborów.  

W analizowanym okresie nie stwierdzono, aby LGR wystąpiły naruszenia terminu ogłoszenia o naborze 

wskazującego, że informacja o naborach powinna zostać podana do wiadomości w terminie, co najmniej  

30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Strony internetowe LGR 

były bardzo dobrze oceniane przez zdecydowaną większość respondentów badania, ale z analizy 

aktywności na stronach LGR wynika, że są one rzadko odwiedzane. W eksperckiej ocenie strony LGR 

pozostawiają wiele do życzenia. Przy ich projektowaniu nie wzięto pod uwagę potrzeb różnych typów 

użytkowników, skupiając się przede wszystkim na potrzebach beneficjentów. Strona LGR powinna służyć 
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nie tylko do udostępniania podstawowych informacji o LGR, ale też wspomagać organizowanie się 

 i komunikowanie społeczności lokalnej zgodnie z zasadami podejścia oddolnego Osi priorytetowej 4.  

W raporcie sformułowano szczegółowe rekomendacje w tym obszarze. Nie stwierdzono w żadnym z LGR 

problemów ze świadczeniem doradztwa. Wszystkie LGR zapewniały beneficjentom Osi priorytetowej 4 

dostęp do bezpłatnych usług doradczych, większość też z usług takich skorzystała. Niewielka grupa 

beneficjentów korzystała również z płatnych usług firm doradczych, nie wynikało to jednak z braku 

dostępu do bezpłatnych usług LGR. 

3. Ocena realizacji i postępu wdrażania Osi priorytetowej 4  

3.1. Ocena skuteczności wdrażania Osi priorytetowej 4 do potrzeb regionów 

Cele LSROR zostały właściwe określone w lokalnych strategiach i odnoszą się do endogenicznego 

potencjału regionu objętego LSROR. Przyjęte w LSROR cele pozostają aktualne i odpowiadają głównym 

potrzebom mieszkańców i regionu. W ograniczonym jednak stopniu środki Osi priorytetowej 4 pozwalają 

na przeciwdziałanie problemom terenów zależnych od rybactwa związanych z ochroną środowiska  

i zachowaniem przyrody. Analiza LSROR funkcjonujących LGR wskazała, że najczęstszym celem ogólnym 

LSROR jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru oraz umożliwienie zdobywania dodatkowych 

źródeł dochodu poza sektorem rybackim. Rekomendacja: Priorytetem w doborze projektów w ramach 

operacji Osi priorytetowej 4 powinno stać się wspieranie długofalowego rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości oraz tworzenia infrastruktury na terenach zależnych głównie od rybactwa. Zaleca się 

wprowadzenie minimalnych limitów finansowych środków przeznaczonych w LSROR na operacje związane 

z ochroną środowiska naturalnego. 

3.2. Ocena oddziaływania wdrażania Osi priorytetowej 4  

Duże zainteresowanie konkursami na wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR świadczy o tym, że 

środowiska lokalne uznały oś 4 PO Ryby 2007-2013 za bardzo atrakcyjny instrument wspierania rozwoju 

lokalnego. Zaproponowano prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do LGR,  

w formie szkoleń, warsztatów oraz upowszechniania dobrych praktyk, które pokażą możliwości większego 

wpływu lokalnych grup rybackich na rodzaj i treść wniosków składanych przez wnioskodawców. 

3.3. Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania LSROR 

Za najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność wdrażania LSROR uznano: działania informacyjno-

doradcze podejmowane przez LGR w związku z naborem wniosków; procedury wyboru operacji przyjęte 

przez LGR; procedury monitorowania realizacji LSROR oraz przyjęty w Polsce system wdrażania Osi 

priorytetowej 4. Analizując czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Osi priorytetowej 4 

odnotowano, że formularz Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji operacji nie zawiera rubryk 

dotyczących osiągniętego poziomu wskaźników realizacji strategii. Rekomendacja: Wskazana jest 

modyfikacja formularza sprawozdania wprowadzająca w nim rubrykę z informacjami na temat osiągniętych 

wskaźników realizacji LSROR w oparciu o dane pochodzące z chwili dokonania wyboru projektów  

na poziomie LGR. 

3.4. Ocena efektywności działań LGR 

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące pomiaru efektywności lokalnego partnerstwa należy 
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zauważyć, że w ramach systemu wdrożenia Osi priorytetowej 4 nie określono jednorodnych wytycznych 

służących ocenie efektywności działań LGR. Rekomendacja: Wskazane jest opracowanie jednolitych 

wskaźników służących ocenie efektywności działań LGR w ramach realizacji LSROR i udział w pracach  

na tym obszarem Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich. W ramach badania odnotowano wysoki 

poziom wydatkowania środków na funkcjonowanie, aktywizację i nabywanie umiejętności w stosunku  

do wartości wybranych wniosków przez LGR. W początkowym okresie wdrażania LSROR większość 

kosztów wiązała się ze zorganizowaniem biura LGR. Szczególnie krytycznie ocenić należy wydatkowanie 

wysokich kwot na funkcjonowanie w przypadku 7 LGR, które nie ogłosiły naborów wniosków w 2011 roku  

a - podobnie jak LGR, gdzie przeprowadzono nabory wniosków - wydatkowały średnio 550 tys. zł. 

Rekomendacja: Rekomenduje się wprowadzenie na poziomie legislacji krajowej (zmiana rozporządzenia 

MRiRW z dnia 15 października 2009 r.) dodatkowych mechanizmów weryfikacji wniosku składanego przez 

LGR do SW w ramach środka 4.1. i bieżącej analizy ponoszonych przez LGR kosztów bieżących (art. 44 ust. 1 

lit. j rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006). Analiza wydatkowanych kwot pozwoliła ponadto  

na stwierdzenie, że działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez LGR cechowało ogromne 

zróżnicowanie pod względem ich efektywności. W niektórych przypadkach były to działania zbyt 

kosztochłonne w stosunku do uzyskiwanych efektów. Rekomendacja: Wskazane jest przeprowadzenie  

na poziomie oceny SW bardziej wnikliwej analizy efektywności i racjonalności działań informacyjno-

promocyjnych realizowanych przez LGR. 

3.5. Przyszły okres programowania – szanse i ryzyka 

W przyszłym Programie wprowadzona zostanie nowa definicja partnerstwa lokalnego złożonego  

z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, co oznaczać będzie odejście od dotychczasowego 

definiowania lokalnych partnerstw trójsektorowo. Nowa definicja składu lokalnej grupy działania wskazuje 

na komplementarność i synergię przepisów polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki spójności 

dotyczących partnerstwa lokalnego. W ramach wzmocnienia lokalnego rozwoju w miastach dopuszczalna 

będzie możliwość realizacji projektów współpracy LGD z partnerstwami z obszarów miejskich. W przyszłym 

okresie programowania zwiększona zostanie również paleta środków wsparcia na nabywanie umiejętności 

przez LGD współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy partnerstwami. Nowa formuła będzie 

oznaczała zwiększenie zakresu odpowiedzialności za realizację polityki rozwoju na obszarze LGD/LGR,  

w tym przejęcie szeregu kompetencji, które obecnie posiada SW. Obecny podział kompetencji postrzegany 

jest jako bardzo niewygodny dla LGD/LGR, gdyż w momencie, gdy projekt zostaje uznany za zgodny z 

LSR/LSROR, grupy tracą praktycznie nadzór nad jego realizacją.  

Kwestia łączenia LGD i LGR oraz multifunduszowości stanowi w kontekście przyszłego okresu 

programowania obszar istotnego ryzyka. Konieczne jest przygotowanie LGR do wykonywania 

merytorycznej oceny wniosków oraz pełnienia funkcji kontrolnych. Wynika to ze wzrostu wymagań wobec 

LGR, wiążących się z wprowadzeniem instrumentu CLLD w przyszłej perspektywie finansowej. Obecnie LGR 

odczuwają duży deficyt potencjału, zwłaszcza w zakresie funkcji kontrolnych. Rozwiązania prawne, jakich 

oczekują przedstawiciele LGR w przyszłym okresie programowania to przede wszystkim: 

• umożliwienie LGR realizacji LSROR z wykorzystaniem funduszy innych niż PO Ryby 2007-2013 (88% 
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wskazań); 

• rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych na funkcjonowanie LGR (również 88%); 

• umożliwienie korzystania poprzez Oś priorytetową 4 z pozostałych Osi (69%); 

• umożliwienie składania wniosków na projekty Osi priorytetowej 4 również przez same LGR (68%). 

Dążenie do możliwości korzystania z wielu funduszy odpowiada projektowanym na przyszły okres 

programowania zmianom. LGR upatrują jednak szansy na sprawniejszą realizację własnych polityk 

rozwojowych w przyjęciu roli aktywnego aktora procesów rozwojowych, czyli projektodawcy. Niesie to 

jednak ryzyko nierównoprawnego traktowania innych interesariuszy. Rekomendacja: W związku z tym 

zaleca się, by w dalszym ciągu LGR pozostawało mediatorem procesów rozwojowych, a nie ich aktywnym 

uczestnikiem. Z badania wynika, że należy liczyć się z oporem części LGR wobec przyjęcia takiego 

rozwiązania. Wprowadzenie instrumentu CLLD w przyszłym okresie programowania może nie spotkać się z 

akceptacją znaczącej części LGR. Rekomendacja: W związku z tym rekomenduje się przeprowadzenie 

kampanii informacyjnej dla przedstawicieli LGR i LGD (postrzeganych jako jedna grupa docelowa), 

ukazującej możliwości wynikające z realizacji instrumentu CLLD. Jeśli chodzi o łączenie LGD i LGR oraz 

podejście multifunduszowe, wskazać można następujące mocne strony tego rozwiązania (czyli zależne od 

samych LGR i LGD): 

• integracja strategii terytorialnych wokół problemów rozwojowych terytorium, a nie problemów 

sektorowych; 

• wyjście strategii terytorialnych poza problematykę rozwoju obszarów wiejskich; 

• możliwość zastosowania prostszych i bliższych zasadom podejścia Leader rozwiązań 

proceduralnych, jakie występują w przypadku LGR; 

• optymalizacja wykorzystania funduszy europejskich. 

Słabe strony tego rozwiązania to: 

• trudność w zintegrowaniu terytorialnym LGD i LGR, które powstawały niezależnie i nie pokrywają 

się obszarowo; 

• nierównowaga wielkości budżetów partnerstw w ramach PROW i w ramach PO Ryby; 

• niechęć znacznej części LGR do łączenia się z LGD. 

Jako szansę czyli czynnik zewnętrzny, mogący mieć wpływ na omawiane rozwiązanie wskazać należy 

przede wszystkim występującą obecnie na gruncie europejskim silną tendencję wsparcia inicjatywy Komisji 

Europejskiej w zakresie CLLD. Jako zagrożenia (czyli zewnętrzne czynniki, mogące negatywnie wpływać na 

to rozwiązanie), wskazać można: 

• utrzymanie dotychczasowego modelu zarządzania procesami rozwojowymi, w którym kluczową 

rolę odgrywają organy administracji rządowej i SW, a nie aktorzy lokalni; 

• odmienność form prawnych partnerstw - w przypadku LGR wyłącznie stowarzyszenia,  

a w przypadku LGD fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń, co wiąże się z inną strukturą 

zarządzania i innymi kompetencjami organów przedstawicielskich i zarządów. 

Mocne strony łączenia LGD i LGR oraz multifunduszowości zdecydowanie przeważają nad słabymi.  

W przypadku słabych stron wynikają one z dotychczasowej praktyki wdrażania, która może zostać 
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zmieniona przy pomocy instrumentów prawnych. Najpoważniejszą barierę może stanowić opór społeczny, 

wynikający z niewiedzy lub sprzecznych interesów różnych grup interesariuszy. Prace związane  

z wprowadzeniem multifunduszowości oraz z łączeniem LGD i LGR powinny iść w dwóch kierunkach:  

• poszukiwania optymalnych rozwiązań wskazanych wyżej problemów prawnych; 

• oddziaływania na postawy przedstawicieli LGR (przede wszystkim, gdyż opór nie występuje raczej 

w przypadku LGD) w celu uświadomienia im korzyści z przyjęcia tego rozwiązania. 

3.6. Pożądane rozwiązania organizacyjne i prawne 

W ramach badania stwierdzono różnice w postrzeganiu rozwiązań prawnych odnośnie Osi priorytetowej 4 

między SW a LGR, co jest zjawiskiem normalnym, bowiem jest to wynik perspektywy podmiotów 

realizujących. Analiza pożądanych rozwiązań organizacyjnych pokazuje z kolei, że sposób patrzenia na tą 

kwestię przez SW i LGR jest do siebie dość zbliżony i najbardziej widocznie różni się na propozycji 

ograniczenia biurokracji (zastąpienie zaświadczeń oświadczeniami na etapie składania wniosku o płatność). 

Z badania wyłania się obraz LGR, które chcą się uczyć, usprawniać swoją działalność, zwiększać swoją 

efektywność i swoje możliwości dla dobra lokalnej społeczności i lepszego wykorzystywania środków 

unijnych. Rekomendowano, wsparcie LGR, jako organizacji w procesie ponoszenia kwalifikacji członków, 

szczególnie członków Komitetu. 

Zebrane wnioski z badania pozwalają wskazać na rekomendację ograniczenia w przyszłym okresie 

programowania obszaru LSROR minimalnie do 10 tys. i maksymalnie do 150 tys. mieszkańców z budżetem 

LSROR uwzględniającym wysokość współczynnika rybackości i liczby mieszkańców obszaru LSROR i nie 

więcej niż 8 pracownikami etatowymi bura LGR. Rekomendacja: Zwiększenie zakresu działań LGR o oceną 

formalną wniosków. W takim przypadku zwiększeniu uległaby również etatyzacja biura grupy. Działania te 

pozwolą w pełni przyjąć odpowiedzialność za wdrożenie LSROR w okresie realizacji Programu przez LGR. 

4. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Osi priorytetowej 4 

4.1. Ocena procedur wdrażania Osi 4. PO Ryby 2007-2013 

Kryteria wyboru LGR do realizacji LSROR oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca 

warunków i sposobu realizacji tej strategii ocenić należy jako trafne. Kryteria wspierają wybór większych 

LGR, co ma przełożenie na ich lepszy potencjał, a także świadczy o większej efektywności – grupy 

dysponują większym budżetem przy jednocześnie proporcjonalnie mniejszych kosztach na funkcjonowanie 

biura i innych wydatkach administracyjnych. Kryteria promują również LGR, które przygotowały procedury 

zapewniające przejrzystą i uczciwą procedurę wyboru operacji. Analiza kryteriów wyboru operacji wskazuje 

na następujące prawidłowości dotyczące części LGR : 

• Większość LGR stosuje wielopunktowy system oceny, tj. kryteria mają wartości od zera do kilku lub 

kilkunastu punktów,  

• 13 LGR zastosowało system mieszany, tj. część kryteriów ma dwustopniową skalę oceny (np. 0 lub 

1, 0 lub 5, 1 lub 3), a część skalę kilkustopniową (np. 0 lub 1 lub 3).  

• 4 LGR stosują wyłącznie (lub z pojedynczymi wyjątkami) dwustopniową skalę dla kryteriów. Duża 

część kryteriów stosowana przez grupy jest taka sama, lecz różnią się one sposobem punktacji.  

• Brak informacji, czy kryterium ma charakter akumulacyjny, gradacyjny czy mieszany, co wynika 
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m.in. z braku informacji o maksymalnej liczbie punktów za dane kryterium. 

• Dwustopniowa skala punktów w odniesieniu do kryteriów merytorycznych. 

• Nie wszystkie kryteria są mierzalne, nie wszystkie są dostatecznie dobrze opisane. 

• Brak minimalnej liczby punktów umożliwiającej otrzymanie dofinansowania. 

• Brak jest definicji np. kryterium innowacyjności, efektywności operacji. 

• Brak jest zróżnicowania w wartościach różnych kryteriów, co sprawia, że każde kryterium ma 

równą wagę niezależnie od swojej istotności. 

• Brak zróżnicowania między kryteriami dla wniosków składanych w ramach różnych operacji  

i w podziale na różne sektory. 

• Część LGR stosuje dwustopniową punktację kryteriów niepozwalającą na wartościowanie oceny,  

tj. opartą na rozwiązaniu, gdy oceniający ma możliwość przyznania jedynie maksymalnej liczby punktów 

albo nie przyznania ich wcale lub gdy skala punktacji jest bardzo ograniczona.  

Rekomendacja: W przypadku kryteriów jakościowych, merytorycznych nie należy stosować dwustopniowej 

punktacji kryteriów. Zasadne jest również określenie minimalnej liczby punktów, jaka kwalifikuje operację 

do dofinansowania, tak, aby wykluczyć z realizacji projekty niskiej jakości.  

Biorąc pod uwagę dotychczasową realizację Osi priorytetowej 4, przyjęte rozporządzeniami zasady 

wdrażania Osi, a także początkowy potencjał LGR ocenić można, iż proces wdrażania Osi priorytetowej 4 

jest właściwie dostosowany do jej terytorialnego charakteru i uwzględnia pełną różnorodność obszarów 

zależnych od rybactwa w Polsce. Z drugiej strony wpływ LGR na wybór operacji kończy się w momencie 

opracowania kryteriów i budżetu i z pewnością nie rozciąga się na sposób ich wdrażania. W momencie 

zakwalifikowania operacji do dofinansowania partnerem beneficjenta praktycznie przestaje być LGR, a staje 

się nim SW. Rekomendacja: Poddaje się pod rozwagę przekazanie grupom w kolejnym okresie 

programowania większych kompetencji, m.in. oceny wniosku pod względem zgodności z kryteriami 

dostępu i zawieranie umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą Rozwiązanie to usprawniłoby pracę 

zarówno LGR, jak i SW.  

Pozytywnie należy ocenić zmiany dokonane w systemie wdrażania Osi priorytetowej 4, które wzmacniają 

jego dostosowanie do terytorialnego charakteru Osi. Jest to m.in. przekazanie odpowiedzialności  

za tworzenie procedur do SW (w porozumieniu z IZ), a także zmiany w katalogu operacji możliwych  

do finansowania. 

4.2. Ocena barier wdrażania Osi priorytetowej 4  

Wśród najważniejszych trudności podczas wdrażania Osi priorytetowej 4 wymienić należy:  

• Niejednolite zasady działania LGR i wynikające z tego trudności interpretacyjne i nieprawidłowości 

(słabe przygotowanie członków Komitetu LGR, źle opracowane procedury odwoławcze, uznaniowość przy 

punktowaniu wniosków o dofinansowanie), 

• Częste zmiany LSROR (LGR nie ma ograniczeń we wnioskowaniu do Ministra o wprowadzenie 

zmian w LSROR. Grupy wykorzystują tę możliwość, zgłaszając zmiany nawet kilkanaście razy w roku,  

co z jednej strony utrudnia pracę IZ, a z drugiej sprawia, że LSROR jest w ciągłej modyfikacji), 

• Wielość instytucji pośredniczących (każdy SW ma swoje wewnętrzne regulaminy, sposób 
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postępowania, rozwiązania, interpretacje, a MRiRW, które odpowiada finansowo za wdrażanie Osi 

priorytetowej 4 nie ma możliwości, aby wymóc zmiany w wewnętrznych procedurach SW zatwierdzanych 

przez Marszałka; procedury nie są udostępniane LGR ani beneficjentom Osi priorytetowej 4), 

• Brak narzędzi po stronie SW, aby wpływać na realizację umów ramowych przez LGR, gdyż  

to MRiRW jest stroną podpisującą umowę z grupą, 

• Nieefektywne gospodarowanie budżetem LGR (poziom dofinansowania wydatków na funkcjonowanie 

w wysokości 100% nie jest optymalny, gdyż nie sprzyja efektywnemu gospodarowaniu budżetem; 

problemem jest też fakt, iż wydatki poniesione z budżetów części LGR na funkcjonowanie stanowią więcej 

niż dopuszczalne 10% budżetu), 

• niekompletność składanych wniosków o przyznanie pomocy i ich słaba merytoryczna jakość (brak 

załączników, które pozwalałyby SW rzetelnie rozpatrzyć wniosek; brak mierzalnych efektów projektu; brak 

zgodności celów projektu z LSROR; błędy dotyczące kwalifikowalności kosztów), 

• brak informacji zwrotnej o operacjach wybranych przez SW (część SW nie przekazuje tej informacji 

do LGR, przez co grupy de facto nie wiedzą, jakie operacje są realizowane na ich terenie), 

• trudność oceny efektów realizacji Programu (nieprecyzyjne wskaźniki określone do mierzenia 

celów LSROR oraz brak narzędzi do ich gromadzenia). 

Rekomendacja: Ograniczenie liczby zgłaszania zmian w LSROR przez LGR do IZ. Usprawniłoby to prace  

po stronie IZ i zmusiło grupy do bardziej kompleksowego i świadomego podejścia do modyfikowania 

dokumentów. Rekomendacja: Zasadne jest, aby SW sprawujący nadzór nad daną LGR był stroną, z którą 

LGR zawiera umowę ramową. Rekomendacja: Wskazane jest obniżenie poziomu dofinansowania  

na funkcjonowanie LGR poprzez nowelizację rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r.  

W ramach środków EFR na lata 2007-2013 w art. 55 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i w art. 34 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 przewidziane zostały instrumenty inżynierii finansowej. Jednak  

w PO Ryby 2007-2013 nie przewidziano realizacji instrumentów inżynierii finansowej przewidzianych  

w przepisach o Europejskim Funduszu Rybackim. Rekomendacja: Ujęcie w Programie Operacyjnym  

po 2013 roku instrumentów inżynierii finansowej (tj. mikropożyczki i gwarancje) celem ułatwienia dostępu 

do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenach zależnych 

od rybactwa.  

4.3. Ocena działań wspierających system wdrażania Osi priorytetowej 4  

Wśród instrumentów i systemów wsparcia wdrażania Osi priorytetowej 4 wymienić należy: 

• powstanie grupy roboczej przy Konwencie Marszałków RP ds. wdrażania Osi priorytetowej 4, 

• organizacja spotkań przedstawicieli różnych instytucji nt. problematyki Osi priorytetowej 4, 

• wypracowanie dokumentów wspierających wdrażanie Osi priorytetowej 4 (książki procedur, strona 

internetowa, podręczniki i poradniki dla wnioskodawców), 

• organizacja szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych, 

• działania podejmowane przez SW w zakresie procedur wewnętrznych (np. wdrożenie funkcji 

opiekuna projektu i LGR, wewnętrzna karta weryfikacji kosztów kwalifikowalnych, tabele monitorujące 

wnioski o dofinansowanie i płatność). 
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Ocena rozwoju współpracy sieciowej LGR: W PO Ryby 2007-2013 nie ma jednego sformalizowanego 

podmiotu wspierającego rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Obecnie (koniec 2012 roku) funkcjonuje 

6 sieci współpracy będących platformą wymiany informacji, dobrych praktyk i wzajemnego wsparcia. 

Kolejnym krokiem w tworzeniu sieci współpracy, tym razem już na poziomie krajowym było powstanie 

KPLGR. Rekomendacja: Należy wykorzystać potencjał KPLGR na etapie prac nad rozwiązaniami 

programowymi dla sektora zależnego od rybactwa na lata 2014-2020. Sieć współpracy powinna być  

w sposób systemowy wspierana w kolejnym okresie programowania, przy czym należy mieć na uwadze 

wdrożenie instrumentu CLLD, co oznaczać będzie potrzebę utworzenia wspólnej sieci współpracy dla 

terenów zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich. 

5.4. Ocena sposobu uwzględnienia kwestii płci 

Kwestie równości płci zostały uwzględnione w realizacji Osi 4 PO Ryby 2007-2013 na kilku poziomach:  

• Przyznawanie wsparcia finansowego na realizacje operacji w ramach PO Ryby 2007-2013, w tym Osi 

priorytetowej 4, realizowane jest z zachowaniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zgodnie z zasadą 

równości szans wszystkich obywateli, 

• IZ określiła cele dotyczące reprezentacji kobiet w składzie Komitetu LGR, 

• Dodatkowe punkty były przyznawane na etapie wyboru LGR za odpowiedni udział kobiet  

w składzie Komitetu LGR, 

• Stosowanie kryterium płci promującego operacje zwiększające rolę kobiet w sektorze rybactwa 

(przez 4 LGR). 

4.5. Ocena oczekiwanych efektów wdrożenia Osi priorytetowej 4  

Powstanie LGR przyczynia się do osiągnięcia celów na poziomie polskiej polityki rybackiej: poprawy jakości 

życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz racjonalnej gospodarki żywymi zasobami wód.  

W odniesieniu do celów samej Osi priorytetowej 4 działalność LGR przyczynia się do aktywizacji 

społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych  

i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Realizowane 

projekty ukierunkowane są głównie na promocję lokalną, rozwój turystyki oraz dywersyfikację działalności 

gospodarczej i inwestycji na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej. 

5. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach PO Ryby 2007-

2013 

Wymóg prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych uregulowany został w przepisach unijnych.  

IZ działa na podstawie Strategii Komunikacji PO Ryby 2007-2013. Działania planowane w każdym kolejnym 

roku ujmowane są w Planach Informacji i Promocji, zawierających ramowy harmonogram realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych oraz indykatywny budżet.  

5.1 Ocena adekwatności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych do potrzeb 

Obecne badanie potwierdziło wyniki przeprowadzonej w 2010 roku Ewaluacji on-going działań 

informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO Ryby 2007-2013, obejmującej 

najpowszechniejsze kanały komunikacji, z których korzystają beneficjenci i potencjalni beneficjenci.  

W przypadku beneficjentów Osi priorytetowej 1-3, 35% z nich stwierdziło, że o Programie dowiedzieli się od 
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znajomych (poprzednio 32,8%), 17% z Internetu (poprzednio 26,4%) i 17% - uczestnicząc w spotkaniu 

informacyjnym. W badaniu z 2010 roku duże znaczenie miała informacja przekazywana za pomocą telewizji 

(12,6%), ale obecnie jako istotny wskazuje ten kanał jedynie 4% respondentów. Równocześnie  

21% respondentów wybrało odpowiedź: inne źródło informacji, najczęściej precyzując, że chodzi  

o doświadczenie, wynikające z uczestnictwa w poprzednich programach wsparcia sektora rybackiego, 

informację z LGD, LGR lub pochodzącą z rybackich organizacji branżowych. W przypadku beneficjentów Osi 

priorytetowej 4 informacja o możliwościach korzystania z Programu wynika najczęściej z uczestnictwa  

w działaniach inicjujących powstanie LGR, pochodzi ze źródeł samorządowych lub jest wynikiem działań 

informacyjnych grupy inicjatywnej LGR (odpowiedź na pytanie otwarte: „brałam udział w ankietach LGR”). 

Dla respondentów ważne są dwa typy źródeł:  

• różnego rodzaju kontakty bezpośrednie (doradztwo, konsultacje w punkcie informacyjnym, 

spotkania informacyjne, szkolenia itp.); 

• źródła oparte na przekazie pisemnym (Internet, instrukcje, biuletyny informacyjne itp.). 

W przypadku beneficjentów Osi priorytetowej 4 nieco rzadziej wskazywano na doradztwo (24%),  

a korzystanie z Internetu deklarowano nieco częściej (53%). Problemem pozostaje szybkie reagowanie IZ na 

zmiany potrzeb na działania informacyjno-promocyjne. Stosowanie szczegółowych Planów Informacji  

i Promocji znacznie ogranicza tu swobodę manewru. Impulsem zmian mogą być badania ewaluacyjne  

(np. wspomniana już ewaluacja on-going), ale są one prowadzone zbyt rzadko, a w Planach Informacji  

i Promocji brak wskaźników monitorowania rezultatów działań (są jedynie wskaźniki produktu). 

Rekomendacja: W związku z tym zaleca się, by w przyszłym okresie programowania Plany Informacji  

i Promocji były przede wszystkim zestawem założeń i celów do zrealizowania w najbliższym roku wraz  

z odpowiednimi wskaźnikami rezultatu. Natomiast w przypadku propozycji instrumentów realizacji tych 

celów powinna zostać zachowana daleko posunięta elastyczność.  

5.2 Ocena skuteczności systemu zarządzania działaniami informacyjno-promocyjnymi i szkoleniowymi 

Ponad połowa beneficjentów Osi priorytetowej 1-3 (53%) zadeklarowała, że nie miała trudności z dotarciem 

do informacji na temat PO Ryby 2007-2013. Jedynie 5% uznało, że z dotarciem do informacji na temat 

Programu miało duże trudności. Brak jakichkolwiek trudności w tym zakresie zadeklarowało też 74% 

beneficjentów Osi 4. Zdecydowana większość beneficjentów wszystkich Osi oceniła też, że dostępne były 

wszelkie, nawet najbardziej szczegółowe informacje. Spośród beneficjentów Osi 1-3 priorytetowej 

korzystających z doradztwa na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, najwięcej wskazało 

jako podmiot świadczący tę usługę ARiMR (39%). Drugie w kolejności było doradztwo świadczone przez 

prywatną firmę doradczą (37%), dalej MRiRW (10%) i ODR (7%). W przypadku beneficjentów Osi 

priorytetowej 4 jako świadczący doradztwo przy opracowywaniu wniosku zdecydowanie dominują LGR 

(53% wskazań). Drugim typem podmiotów świadczących usługi doradcze są firmy prywatne, na które 

wskazało 27% respondentów, a 13% - SW. Zwiększenia zakresu usług doradczych oczekiwano ze strony SW 

oraz MRiRW (po 13% wskazań). 73% respondentów nie widzi potrzeby zwiększenia zakresu usług 

doradczych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Skuteczność zarządzania działaniami 

informacyjnymi należy w świetle przedstawionych wyników badań ocenić wysoko, z zastrzeżeniem,  
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że stosowanie dość klasycznych instrumentów i niefachowość w projektowaniu stron internetowych może 

w dłuższym okresie prowadzić do wygaszenia zainteresowania LGR i może mieć ograniczoną skuteczność 

w poszerzaniu kręgu potencjalnych beneficjentów. W chwili obecnej procedury stosowane zarówno  

na poziomie IZ, SW i LGR przyczyniły się do uzyskania wysokiego stopnia satysfakcji beneficjentów 

Programu, a także właściwe poinformowanie ogółu społeczeństwa. 

5.3 Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

Jak stwierdzono w ewaluacji on-going działań informacyjno-promocyjnych, oznaczało to przeprowadzenie 

na początku wdrażania Programu dwóch kampanii: 

• Kierowanej do konsumentów kampanię pod hasłem „Ryba wpływa na wszystko”; 

• Kierowana do potencjalnych beneficjentów kampania pod hasłem: „Fala zmian. Napływają środki”. 

Działanie pierwsze mogło mieć tylko pośredni wpływ na zachowania potencjalnych beneficjentów, niemniej 

jednak zostało uwzględnione w badaniu. Kampania skłaniała potencjalnych beneficjentów do skorzystania 

ze środków PO Ryby 2007-2013, pomimo, że nie było to jej celem. Jej wpływ należy ocenić jako pozytywny, 

uboczny efekt synergii działań kierowanych do różnych grup docelowych, co oznacza wartość dodatkową 

tego działania, występująca w obszarze, na który nie została pierwotnie skierowana. Kampania pod hasłem 

„Fala zmian. Napływają środki” zdecydowanie zachęcała – w ocenie respondentów omawianego badania 

ewaluacyjnego – do korzystania ze środków PO Ryby 2007-2013.  

5.4 Czynniki wpływające na skuteczność działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

W badaniu stwierdzono, że proces komunikacji w dużym stopniu zależał od tego, w jakim stopniu obszar, 

na którym prowadzone są w związku z Programem działania informacyjno-promocyjne jest zależny  

od rybactwa. W województwach pomorskich, gdzie problemy sektora rybactwa i rybołówstwa stanowią 

istotną kwestię gospodarczą i dotyczą pośrednio lub bezpośrednio warsztatów pracy dużej części 

mieszkańców – działania te spotykały się z dużym zainteresowaniem mediów oraz podmiotów politycznych 

(np. władz samorządowych) czy niezależnych instytucji (np. uczelni) lub organizacji pozarządowych. 

Natomiast na obszarach stosunkowo w niewielkim stopniu zależnych od rybactwa wdrażanie Programu 

wzbudzało mniejsze zainteresowanie. Problemy, na jakie napotykano w działaniach informacyjno-

promocyjnych, wiązały się z dwiema kwestiami: 

• Właściwego zrównoważenia działań ATL i BTL,  

• Odmiennym postrzeganiem celów Programu przez mieszkańców województw o wysokim 

współczynniku rybackości i o niskim współczynniku. Problem ten wystąpił przede wszystkim w działaniach 

związanych z Osią priorytetową 4. Wystąpiła w tym przypadku konieczność dotarcia do beneficjentów  

z województw nadmorskich z informacją, że Oś priorytetowa 4 nie ma charakteru sektorowego i zasadne 

jest kierowanie środków nie tylko tam, gdzie sektor rybacki jest silnie reprezentowany w gospodarce.  

5.5 Ocena efektywności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych 

W ocenie eksperckiej przyjęty model działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych był optymalny,  

w związku z czym nie wydaje się, by podobne efekty można było osiągnąć za pomocą innych, tańszych 

instrumentów. Kwestią podlegającą dyskusji wydaje się być jedynie proporcja nakładów na działania ATL  

i marketing bezpośredni oraz zbyt szerokie wykorzystanie instrumentów o ograniczonej skuteczności. 
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Kontrole 

Instytucja Zarządzająca - Przeprowadzone kontrole 

 

W 2012 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 33 kontrole systemowe w Instytucjach 

Pośredniczących – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddziały Regionalne, Samorządy 

Województw oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA. Przeprowadziła 4 kontrole  

w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przeprowadziła 18 kontroli doraźnych  

w Lokalnych Grupach Rybackich. Ponadto w 2012 r. przeprowadziła kontrole w miejscu realizacji operacji.  

 

I. Kontrole w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Zakres kontroli obejmowały m.in.:  

1. weryfikację wdrażania środków poprzez:  

- weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym prawidłowo 

złożonych, 

- weryfikację podpisanych umów o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów, 

- weryfikację wniosków o płatność, 

- sprawdzenie przeprowadzanych przez beneficjenta postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- weryfikację przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji operacji, 

- weryfikację sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów, 

- weryfikację postępowania w przypadku wniosków wymagających uzupełnienia przez wnioskodawcę; 

- posiadanie upoważnień przez osoby składające podpisy na badanych dokumentach. 

 

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami/uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli  

w OR ARiMR to niestosowanie się w pełnym zakresie do obowiązujących procedur w poszczególnych 

sprawach. 

Główne zalecenia sformułowane podczas kontroli to:  

1. staranne przygotowywanie umów o dofinansowanie oraz dokumentów zabezpieczających 

wykonanie umowy/zaliczki;  

2. staranne wypełnianie karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność;  

3. staranne wypełnianiem zleceń płatności przez osoby je sporządzające;  

4. staranne uzupełnianie pism P-1/202 dokument nr 1 inicjujący dochodzenie należności z tyt. płatności 

dokonanych w ramach PO Ryby 2007-2013; 

5. zwiększenie nadzoru nad pracownikami OR ARiMR w zakresie wypełniania przez pracownika OR 

ARiMR wymaganych Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, pól na formularzu wniosku 

o dofinansowanie; 
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6. zwiększenie nadzoru nad pracownikami OR ARiMR w zakresie przestrzegania terminu 

powiadamiania beneficjenta o terminie i zakresie planowanej kontroli. Większą staranność przy 

sporządzaniu dokumentów związanych z czynnościami kontrolnymi; 

7. kierownik komórki kontrolowanej powinien dopilnować aby wszystkie osoby mające brać udział  

w procesie weryfikacji wniosku o dofinansowanie, przed jego rozpoczęciem, zapoznały się  

z deklaracją bezstronności (D-1/250), podpisały ją i załączyły do teczki wniosku. Zaleca się 

sporządzanie deklaracji bezstronności D-1 przez osoby uczestniczące w procesie oceny wniosku  

i podpisania jej bezpośrednio po zapoznaniu się z danymi osobowymi wnioskodawcy; 

8. poprawne wprowadzanie danych związanych z wnioskiem o płatność przez Sporządzającego 

zgodnie z Instrukcją wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność;  

9. podjęcie działania naprawcze w celu wyeliminowania błędów w systemie informatycznym w tym 

celu należy uzupełnić brakujące informacje oraz poprawienie nieprawidłowych danych. Kierownik 

komórki kontrolowanej powinien dopilnować aby dane w systemie informatycznym ORACLE były 

na bieżąco aktualizowane, co powinno wiązać się z zwiększeniem nadzoru nad pracownikami 

odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do systemu informatycznego PO Ryby 2007-2013; 

10. przyśpieszenie procesu weryfikacji wniosków o płatność w celu szybszego rozliczania 

realizowanych operacji, mając na uwadze zagrożenie nie spełnienia zasady n+2 w 2012 r. w ramach 

PO Ryby 2007-2013. 

 

II. Kontrole w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 

Zakres kontroli dotyczył: 

- obsługi odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektorów Oddziałów 

Regionalnych ARiMR w tym w szczególności terminów rozpatrywania odwołań, poprawności 

weryfikacji i kompletności dokumentacji;  

- sposób postępowania pracowników ARiMR w procesie rozpatrywania wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa dla środków w ramach PO Ryby 2007-2013;  

- obsługi zleceń płatności w zakresie PO Ryby 2007-2013.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

III. Kontrole w Urzędach Marszałkowskich we wszystkich województwach 

Zakres kontroli obejmował weryfikację: 

- prawidłowo złożonych wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym; 

- prowadzenia promocji; 

- podpisanych umów o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów; 

- weryfikację wniosków o płatność; 

- przeprowadzanych przez beneficjenta postępowań o zamówienie publiczne; 

- przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji operacji; 
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- sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów. 

Zalecenia sformułowane podczas kontroli to:  

- Uzupełnienie dokumentacji z etapu wdrożenia o załączniki 4 i 5 wniosku o dofinansowanie, o którym 

mowa w pkt 14 i 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia  

15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 

pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 –Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371). 

- staranne przygotowywanie umów o dofinansowanie oraz ich aneksów 

- staranne wypełnianie karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz karty 

weryfikacji umowy o dofinansowanie;  

- staranne wypełnianiem zleceń płatności przez osoby je sporządzające 

- Bezwzględne przestrzeganie terminów rozpatrywania wniosku o dofinansowanie określonych § 33  

ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 

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

środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371). 

- dokładna weryfikacja wszystkich umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze 

zawieranych z członkami Zarządu, organu kontroli wewnętrznej oraz komitetu LGR  

i w przypadku stwierdzenia przez SW naruszenia postanowienia zawartego w § 5 pkt 12 umowy z dnia 

23.11.2010 r. wystąpienie do beneficjenta o zwrot środków finansowych nienależnie pobranych.  

W przypadku nie rozliczenia przez SW wniosku o płatność końcową, SW może dokonać kompensaty 

środków finansowych w ramach wniosku o płatność końcową.  

- wszystkie faktury gotówkowe były rozliczone w formie refundacji. 

- weryfikacja rozliczenia zaliczki odbywała się na podstawie całego wyciągu z rachunku bankowego,  

na który została wypłacona zaliczka. 

IV. Kontrola w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA 

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej V 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych PO Ryby 2007-2013. 

W wyniku kontroli zalecono:  

 

1. w sytuacjach, w których zakresy obowiązków pracowników mogą budzić wątpliwości w zakresie 

stopnia zaangażowania w realizację Programu, wymagać dodatkowego dokumentu, takiego jak 

oświadczenie beneficjenta.  
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2. zwiększyć nadzór nad pracownikami FAPA w zakresie wypełniania przez pracownika FAPA 

wymaganych pól w karcie weryfikacji umowy/porozumienia, zgodnie z procedurą. Kontrolujący zalecają 

uzupełnić stwierdzone uchybienie. 

3.  w sytuacjach, w których zakresy obowiązków pracowników mogą budzić wątpliwości  

co do stopnia zaangażowania w realizację Programu, wymagać dodatkowego dokumentu, takiego jak 

oświadczenie beneficjenta.  

4. ponownie zweryfikować kwoty do wypłaty w zakresie przyznania nagród uznaniowych. 

5. ponownie zweryfikować kwoty do wypłaty w zakresie wypłaty wynagrodzenia za godziny 

nadliczbowe.  

6. ponownie zweryfikować kwoty do wypłaty w zakresie wypłaty wynagrodzenia za styczeń 2010 r. 

Pani Agnieszki Janiak – Heythausen.  

7. starannie i rzetelnie weryfikować wnioski składane do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa 

FAPA, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 

8. wykonywać przez FAPA zadań Instytucji pośredniczącej zgodnie z wytycznymi IZ; 

9. w każdej sytuacji, w której kwalifikowalność środków może budzić wątpliwości, instytucja 

pośrednicząca występowała do beneficjenta z wezwać do złożenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień 

bądź oświadczeń. 

 

V. Kontrole doraźne w Lokalnych Grupach Rybackich: 

W 2012 r. MRiRW przeprowadziło kontrole następujących Lokalnych Grupach Rybackich: 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski Karp” 

2. Stowarzyszenie Łowicka Grupa Rybacka  

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Puszczy Sandomierskiej”  

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”  

5. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei” 

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” 

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie" 

9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 

10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” 

11. Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka  

12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Starzawa" 

13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie” 

14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Mazurskie Morze” 

15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” 

16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nadnotecka LGR" 

17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Zegrzyński” 

18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 
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Zakres kontroli obejmował sprawdzenie spełnienia przez Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka 

warunków umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich  

w szczególności przepisów § 3 i § 5. 

 

Główne zalecenia pokontrolne to:  

1. zamieszczenie w siedzibie Stowarzyszenia LGR tablicy informacyjnej, na której będzie zamieszczało 

informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR; 

2. terminowa realizację zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich  

3. zaktualizowanie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu PO Ryby 

2007-2013  

4. niezwłocznie podjęcie działań zmierzających do doprecyzowania Lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

5. pisemne uzasadnianie decyzji w sprawie oceny projektów przez członków Komitetu w ramach 

kryteriów subiektywnych  

6. dostosować zapisy regulaminu do zapisów zawartych w deklaracji poufności i bezstronności. 

7. potwierdzania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, o których mowa  

w § 5 pkt 4 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w 

stosunku do dokumentów, które będą składane w przyszłości do właściwego samorządu 

województwa oraz uzupełnienia potwierdzeń za zgodność z oryginałem (jeżeli jest to możliwe) 

posiadanej dokumentacji przez pracownika biura LGR. 

8. bezwzględne przestrzeganie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii 

rozwoju obszarów rybackich  

9. zwrot środków finansowych z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, 

pobranymi nienależnie, w ramach zaliczki/refundacji wynikającej z umowy o dofinansowanie na 

funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, o których mowa w § 1 pkt 1 lit e rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 

- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, 

poz. 1371, z poźn. zm.) 

10. dokładna weryfikacja przez członków Komitetu LGR informacji przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie przed wystawieniem punktacji w zakresie każdego z kryterium wyboru operacji. 

11. wyłączenie członków komitetu z oceny wniosku o dofinansowanie. Następnie, po wykluczeniu oceny 

ww. członków komitetu, dokonać przeliczenia uzyskanych punktów uwzględniając jednocześnie 

zastrzeżenia zgłoszone przez kontrolujących w części IV Ustalenia kontroli; 

12. pouczenie członków komitetu LGR w zakresie warunków odrzucania wniosków o dofinansowanie jako 

niezgodnych z LSROR 

13. przestrzeganie zasady jawności posiedzeń 
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14. niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany procedury odwoławczej 

15. zwrócić uwagę członkom komitetu na błędy popełniane przy przyznawaniu i podliczaniu punktów  

w kartach oceny operacji.  

16. bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu Komitetu 

17. w pismach informujących wnioskodawców o braku zgodności projektu z LSROR wskazywać 

uzasadnienie 

18. przeprowadzenie ponownej oceny wszystkich złożonych wniosków w ramach konkursu poddanego 

kontroli, pod kątem zastrzeżeń/uchybień zgłoszonych przez kontrolujących. W przypadku zmiany list 

rankingowych – wynikających z ponownej oceny wniosków, zaleca się zaktualizowanie list operacji 

wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu oraz ich przekazanie 

właściwej Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej 

19. podjęcie działań zmierzających do zmiany regulaminu w zakresie sposobu wykluczenia członka 

Komitetu z udziału w głosowaniu w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jego bezstronności 

20. dostosowanie zapisów Statutu Stowarzyszenia do zapisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.  

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) 

 

VI. Kontrole na miejscu realizacji operacji (23 beneficjentów). 

 

 Kontrolą w miejscu realizacji operacji zostali objęci beneficjenci realizujący operacje w ramach Osi I 

Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. 

 Zakres kontroli obejmował weryfikację: 

1. kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą;  

2. dokumentacji składanej przez beneficjenta i weryfikowanej przez instytucję pośredniczącą w tym 

dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane podawane 

we wnioskach o płatność; 

3. dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, 

4. prawdziwości i kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach operacji przez beneficjenta i ich 

zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi; 

 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Instytucja Zarządzająca była poddawana kontroli w zakresie wdrażania, realizowania PO Ryby 2007-2013 

przez organy zewnętrzne 6 razy, Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w Instytucji 

Zarządzającej zostały przedstawione w tabeli 110. 
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Instytucja Zarządzająca - Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

Tabela 110 Kontrole przeprowadzone w Instytucji Zarządzającej przez organy zewnętrzne 

Lp. 
Komórka 

przeprowadzają
ca kontrolę 

Zakres kontroli 
Okres kontroli 

od/do 
ZALECENIA/ANALIZA 

1. 

Komisja 
Europejska 

Dyrekcja 
Generalna ds. 

Gospodarki 
Morskiej i 

Rybołówstwa 

Audyt objął 
adekwatność kontroli 
zarządczych zgodnie z 

punktem 3.2.1 MPA 
„Zniwelowanie luki w 

zakresie pewności 

27.08.-04.09.-
2012 

Opisane w pkt. 4.7 
 

2. 
Instytucja 
Audytowa 

audyt systemu 
zarządzania i kontroli 

Czynności 
audytowe zostały 
przeprowadzone 

w terminie od 
listopada 2011 r. 
do czerwca 2012 

r. 

W wyniku prac audytowych system zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, został oceniony w kategorii nr 2 zgodnie z wytyczną EFFC/27/2008 
Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-
2013 programming period). 
Kluczowy wymóg kontrolny nr 1 - Wyraźne określenie, przydzielenie i podział funkcji pomiędzy instytucją zarządzającą a instytucją 
pośredniczącą (instytucjami pośredniczącymi) oraz wewnątrz tych instytucji (art. 57 lit. a), b), e), art. 58 ust. 2 i ust. 3, art. 59 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i art. 38, art. 39 ust. 5 i art. 48 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007) - został oceniony 
w kategorii nr 2 ze względu na brak jasno określonych zasad nadzoru/kontroli nad procesem wstępnej oceny wniosków 
o dofinansowanie (w szczególności proces odrzucania wniosków) dokonywanej przez LGR - Instytucja Zarządzająca. 
Kluczowy wymóg kontrolny nr 3 - Adekwatne informacje i strategia w celu pomocy beneficjentom (art. 55, art. 59 lit. c), d), f) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i art. 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007) - został oceniony w kategorii nr 2 ze 
względu na brak ustanowienia zasad ograniczających możliwość wypłaty pomocy w ramach środka 1.2 w przypadku zawierania 
przez beneficjentów umów o pracę/świadczenie usług, w trakcie nieprowadzenia działalności połowowej - Instytucja Zarządzająca. 
Kluczowy wymóg kontrolny nr 6 - Wiarygodne skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania 
i sprawozdawczości (art. 57 lit. d) i art. 59 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i art. 40 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
498/2007 oraz załącznik III do tego rozporządzenia) - został oceniony w kategorii nr 2 ze względu na brak regularnych przeglądów 
dokumentów bezpieczeństwa oraz brak prowadzenia rejestru wejść do serwerowni - Instytucja Pośrednicząca - Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

3. 

Instytucja 
Certyfikująca - 
Departament 

Instytucji 
Płatniczej 

Ministerstwa 
Finansów 

1. Poświadczen
ia i deklaracje 

wydatków oraz 
wniosek o płatność od 
Instytucji Zarządzającej 

do Instytucji 
Certyfikującej 

(poświadczenie 
obejmujące wyłącznie 
wydatki w ramach osi 

priorytetowej IV 
2. Poświadczen

ia i deklaracje 

02.10.2012 r. - 
03.10.2012 r. 

Zalecenia kluczowe: Podtrzymane zostaje zalecenie kluczowe z kontroli przeprowadzonej przez IC w dniach 18.07.2011 r.-19.07.2011 r. 
W związku z faktem, że we wszystkich kontrolowanych poświadczeniach od ARiMR do Instytucji Zarządzającej skumulowane kwoty 
wydatków poniesionych w latach 2008 i 2009 przedstawione w tabeli nr 3 są niezgodne z analogicznymi kwotami poświadczeń od IZ 
do IC, konieczne jest usunięcie wspomnianej rozbieżności. Rozbieżność ta wynika z faktu pomniejszenia wydatków z 2009 roku o 
kwotę środków odzyskanych, która wpłynęła na rachunek ARiMR w grudniu 2008 roku. Ponieważ datą odzyskania środków jest 
data ich wpływu na rachunek ARiMR, wydatki powinny zostać pomniejszane dla tego samego roku, w którym nastąpił wpływ 
odzyskanych środków na rachunek ARiMR, czyli w tym przypadku powinny zostać pomniejszone wydatki z 2008 roku. W związku z 
powyższym zaleca się więc wyegzekwowanie od ARiMR korekty ww. kwot i stosowanie wspomnianej reguły w przyszłości. 
Kontrolującym nie przedstawiono dokumentów potwierdzających uzyskanie jednoznacznego stanowiska ARiMR w sprawie ww. 
zalecenia. Kontrolujący otrzymali jedynie pismo DZN-5570-82/Ewy/12 z 25.05.2012 r., które nie wyjaśnia dlaczego wydatki nie zostały 
dotychczas skorygowane. W związku z powyższym zaleca się, aby IZ ostatecznie wyjaśniła tę kwestię z ARiMR. 
Zalecenia ważne: 1. W trakcie kontroli ustalono, że podczas weryfikacji poświadczenia ARiMR w Departamencie Rybołówstwa 
generowany jest raport z aplikacji PO Ryby, a następnie sprawdzana jest zgodność zawartych w nim danych z kwotami wydatków 
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wydatków oraz 
wniosek o płatność od 
Instytucji Zarządzającej 

do Instytucji 
Certyfikującej za okres 

od 01.10.2012 r. do 
31.03.2012 r. 

przedstawionymi w poświadczeniu ARiMR. Jednakże lista sprawdzająca stosowana w procesie weryfikacji nie 
zawiera pytania dotyczącego zgodności ww. danych. W związku z powyższym zaleca się dodanie w karcie potwierdzenia 
merytorycznego (formularz PO Ryby 07-13/10-RYB-2) pytania o zgodność danych przedstawionych w poświadczeniu ARiMR z danymi 
zawartymi w raporcie wygenerowanym z aplikacji PO Ryby. 
 
2. Z uwagi na fakt, że w przypadku poświadczenia za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2012 r. (poświadczenie obejmowało wyłącznie 
wydatki w ramach osi priorytetowej IV) kontrolującym nie przedstawiono w Departamencie Finansów kompletnego Poświadczenia i 
deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (brak strony zawierającej tabelę 
nr 1) zaleca się, aby cała sporządzana dokumentacja była przechowywana w jednym miejscu i dostępna do wglądu. 
 
Zalecenia drugorzędne: 1. W dokumentacji załączonej w Departamencie Rybołówstwa do Zbiorczego Poświadczenia poniesionych 
wydatków od Instytucji Pośredniczącej ARiMR do Instytucji Zarządzającej za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2012 r. znajduje się wydruk z 
aplikacji PO Ryby sporządzony podczas weryfikacji poświadczenia ARiMR, który podpisany został przez osoby dokonujące 
sprawdzenia. Wydruk zawiera jednak nieczytelne kwoty będące przedmiotem weryfikacji. W związku z powyższym zaleca się, aby w 
przypadku sporządzania takiego wydruku zapewnić czytelność widniejących w nim kwot, np. poprzez powiększenie czcionki. 

4. ETO 
W zakresie drugiej 

płatności dla Polski z 
EFR 

01.02.2012 r.- 
03.02.2012 r. 

Umieszczenie tablicy wewnątrz budynku jest niezgodne z art. 32 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 498/2007 

5. 

Generalny 
Inspektor 
Kontroli 

Skarbowej 
(Instytucja 
Audytowa) 

Audyt systemu 
zarządzania i kontroli 

Czynności 
audytowe zostały 
przeprowadzone 
w terminie od 1 

lipca 2011 r. do 30 
czerwca 2012 r. 

1. Należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 9.825,42 PLN. IZ powinna dokonać analizy pozostałych 
wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami 
kwalifikowalności zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. 

2. Należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 5.500 PLN. IZ powinna dokonać analizy pozostałych 
wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami 
kwalifikowalności zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. 

3. Należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 1.625,01 PLN. IZ powinna dokonać analizy pozostałych 
wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami 
kwalifikowalności zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. 

4. Należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 5.754,00 PLN PLN. IZ powinna dokonać analizy 
pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami 
kwalifikowalności zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. 

Stwierdzone w trakcie audytu systemu ustalenia nie maja charakteru systemowego, nie rzutują na prawidłowość wydatków 
zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu 

6. 

Najwyższa Izba 
Kontroli-

Departament 
Środowiska, 
Rolnictwa i 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

kontrola w zakresie 
wykonania budżetu 
państwa w 2011 r. w 

częściach: 32-
Rolnictwo, 33Rozwój 
wsi, 35 - Rynki rolne i 

62- Rybołówstwo. 

kontrolę 
przeprowadzono 
w okresie od dnia 

stycznia do 
marca 2012 r. 

W ramach wystąpienia pokontrolnego, przekazanego do MRIRW w dniu 27.04.2012 r. wnioskowano o zintensyfikowanie działań na 
rzecz pełnego wykorzystania środków z Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

Obszarów rybackich 2007-2013. (Informacja o wynikach kontroli została przekazana pismem z dnia 12.04.2012 r.) 
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ARiMR - IP - Przeprowadzone kontrole 

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą przeprowadzania kontroli na miejscu dla osi priorytetowej 1, 2  

i 3 w ramach PO Ryby 2007-13 (KP-611-245-ARiMR), w trakcie obsługi wniosków o dofinansowanie i płatność 

oraz w okresie związania z celem możliwe jest skontrolowanie projektu w miejscu jego realizacji. Projekty 

kontrolowane są w wyniku typowania przeprowadzonego na podstawie analizy ryzyka oraz  

w konsekwencji zlecenia kontroli przygotowanego przez osobę rozpatrującą wniosek. Równolegle  

do kontroli zasadniczych, przeprowadzanych przez Biura Kontroli na Miejscu w poszczególnych oddziałach 

regionalnych, Departament Kontroli na Miejscu przeprowadził kontrole w ramach nadzoru nad 

prawidłowością realizacji procedur kontrolnych. 

Tabela 111 Kontrole przeprowadzone przez Departament Kontroli Wewnętrznej 

Lp. 

Podmiot 
kontrolowany 

i termin 
kontroli 

Zakres Stwierdzone nieprawidłowości 
Podjęte działania 

naprawcze 

1. Dolnośląski 
OR 

BWI 
14-18.05.2012 

Realizacja PO Ryby 2007-2013 w 
zakresie środka 1.5 
„Rekompensaty społeczno-
gospodarcze w celu zarządzania 
krajową flotą rybacką”, środka 
2.2 „Działania wodno-
środowiskowe”, środka 3.4 
„Rozwój nowych rynków i 
działania promocyjne”. 

- w 4 przypadkach przekroczenie terminu 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie;  
- 3 przypadkach błędy w wezwaniach do 
usunięcia braków/złożenia wyjaśnień; 

- pouczono i 
zobowiązano 
pracowników do 
ścisłego 
przestrzegania 
obowiązujących 
procedur, 
rozporządzeń i 
wytycznych w zakresie 
realizacji PO Ryby 
2007-2013; 

2. Warmińsko-
Mazurski OR 

BWI 
02-06.07.2012 

Realizacja PO Ryby 2007-2013 w 
zakresie środka 1.5 
„Rekompensaty społeczno-
gospodarcze w celu zarządzania 
krajową flotą rybacką”, środka 
2.2 „Działania wodno-
środowiskowe”, środka 3.4 
„Rozwój nowych rynków i 
działania promocyjne”. 

- wydanie decyzji poprzedzone telefoni-
cznym potwierdzeniem dostępności 
środków; 
- w 5 przypadkach przekroczenie terminu 
rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie o 
14 dni; 
- w 4 przypadkach zamieszczenie pouczenia 
błędnie wskazującego na możliwość 
kolejnego wezwania wnioskodawcy do 
usunięcia wezwań do usunięcia 
braków/złożenia wyjaśnień; 
- nieprzeprowadzenie w jednym przypadku 
pełnej weryfikacji prawidłowości 
zrealizowania przez beneficjenta pozycji 
określonej w zestawieniu rzeczowo-
finansowym; 
- w 2 przypadkach nieterminowe wysłanie 
zawiadomienia o wydłużeniu czasu 
rozpatrywania wniosku o dofinansowanie;  

- zorganizowano 
spotkania z 
pracownikami BWI, na 
którym zobowiązano 
ich do rzetelnej 
weryfikacji wniosków, 
starannego 
przestrzegania 
terminów 
rozpatrywania spraw; 
- wskazane przez 
kontrolujących sprawy 
zostały poddane 
ponownej 
szczegółowej analizie; 

3. Pomorski OR 
BWI 

20-24.08.2012 
 

Realizacja PO Ryby 2007-2013 w 
zakresie środka 1.5 
„Rekompensaty społeczno-
gospodarcze w celu zarządzania 
krajową flotą rybacką”, środka 
2.2 „Działania wodno-
środowiskowe”, środka 3.4 
„Rozwój nowych rynków i 
działania promocyjne”. 

- przekroczenie terminu rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie; 
- przekazanie po terminie wniosków o 
dofinansowanie złożonych niezgodnie z 
właściwością miejscową; 
- nieterminowe wydanie zawiadomienia o 
wydłużeniu rozpatrywania wniosku o 
dofinansowanie; 

- zobowiązano kadrę 
kierowniczą BWI do 
przestrzegania 
terminów 
wynikających z 
procedur oraz 
przepisów prawa; 
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Kontrole przeprowadzone przez Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR  

W 2012 roku Departament Audytu Wewnętrznego przeprowadził czynności audytowe w ramach 

następujących zadań audytowych:  

1. Racjonalności wydatkowania funduszy unijnych w kontekście gospodarowania środkami pomocowymi 

w ramach PO Ryby 2007-2013 

Główne zalecenia: 

Stwierdzono brak szczegółowych wytycznych dla beneficjentów odnośnie kwalifikowalności 

wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów naruszeń, co zdaniem DAW rodzi poważne 

problemy w zakresie formalnych możliwości kwestionowania przez służby Instytucji Pośredniczącej 

(IP) kosztów rodzących wątpliwości co do ich racjonalności. Powyższe wymagało podjęcia 

dwutorowych działań: 

• przekazania przez IP do Instytucji Zarządzającej (IZ) informacji na temat słabości 

istniejącego obecnie systemu oceny racjonalności wydatków, wraz z propozycją 

ewentualnego wzmocnienia działalności IP w tym zakresie poprzez uruchomienie 

stosownej inicjatywy legislacyjnej, 

• podjęcia działań wewnątrz agencyjnych zmierzających do wypracowania jednolitego 

stanowiska ARiMR na temat modelu funkcjonowania i oceny racjonalności 

proponowanych kosztów i oszczędności wydatków w przyszłym okresie programowania 

spójnego dla wszystkich funduszy unijnych, w ramach których ARiMR wypłaca środki. 

2. Procesu zamówień publicznych w działaniach PROW i PO Ryby 2007-2013 

Główne zalecenia:  

1. Wymagające dyskusji w obszarze zamówień publicznych w nowej perspektywie 

2014-2020, m.in. dotyczyły:  

• konieczności opracowania horyzontalnej procedury weryfikacji postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych dla operacji finansowanych przez Agencję ze środków unijnych, 

• konieczności opracowania zasad oceny konkurencyjności w wyborze wykonawcy przez 

podmioty niezobowiązane do stosowania procedury przetargowej, 

• możliwości przenoszenia wolnych środków finansowych („oszczędności”) pomiędzy 

zadaniami, które powstały po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i podpisaniu 

umowy z wykonawcą w kwocie niższej niż kwota z zestawienia rzeczowo-finansowego, 

• doprecyzowania umiejscowienia w ramach kontroli administracyjnych procesu weryfikacji 

prawidłowości zamówień publicznych, 

• określenia statusu wyniku czynności kontrolnych Prezesa UZP dla pracowników 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli administracyjnej zamówień publicznych. 

2. Wymagające monitorowania ze strony departamentów merytorycznych  

m.in. dotyczyły: 

• stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych lub wymogów 

i parametrów technicznych, które spełnić może tylko określony produkt, 
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• dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy PZP, 

• traktowania zysku beneficjenta jako wydatku kwalifikowanego. 

Ponadto w omawianym okresie przeprowadzono czynności sprawdzające z następujących zadań 

audytowych:  

1. Kontrole administracyjne dla wszystkich realizowanych osi Programu Operacyjnego "Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  

Poczynione ustalenia dały podstawę do stwierdzenia, że DWR w ramach realizacji zaleceń podjął niezbędne 

działania prowadzące do usprawnienia i uszczelnienia badanego procesu, w szczególności poprzez: 

• uregulowanie kwestii dotyczącej przyjmowania i przechowywania dokumentów 

prawnego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, 

• doprecyzowanie kwestii dotyczącej prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz 

deklaracji wekslowej, 

• objęcie pracowników BWI uczestniczących w procesie oceny operacji realizowanych  

w ramach PO Ryby 2007-2013 zasadami dystrybucji nagród kwartalnych pracowników 

Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR, w celu usprawnienia  

i racjonalizacji procesu rozpatrywania wniosków oraz jednolitego traktowania 

pracowników BWI, 

• zwrócenie szczególnej uwagi OR na problematykę związaną z sfinansowaniem promocji 

produktów rybołówstwa i akwakultury z wykorzystaniem marek handlowych 

obok/zamiast „promocji spożycia ryb”. 

 

2. Audyt kontroli na miejscu dla wszystkich realizowanych osi w ramach PO "Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  

DKM w ramach realizacji zaleceń podjął działania prowadzące do usprawnienia procesu wykonywania 

kontroli, w szczególności w zakresie zaktualizowania i doprecyzowania zapisów w książce procedur, oraz  

w zakresie nadzoru merytorycznego pełnionego nad Biurami Kontroli na Miejscu OR w celu zapewnienia 

rzetelnego dokumentowania przez pracowników wyników z przeprowadzonych czynności kontrolnych.  

 

3. Analiza wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” z uwzględnieniem wcześniejszego 

finansowania z SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” 

DWR w ramach realizacji zaleceń podjął działania w zakresie zaktualizowania i doprecyzowania zapisów  

w książce procedur, oraz w zakresie nadzoru merytorycznego pełnionego nad OR mającego na celu 

zapewnienie rzetelnej realizacji zapisów procedur i dokumentowania przez pracowników wykonywanych 

czynności kontrolnych.  

Niezależnie od podjętych działań korygujących leżących w kompetencjach Instytucji Pośredniczącej, 

zwrócono uwagę na fakt, że przeprowadzone przez DAW czynności audytowe potwierdziły istnienie 

potencjalnego ryzyka w zakresie właściwego zabezpieczenia ewentualnych wierzytelności ARiMR. 
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Wynikało to z faktu, możliwego występowania istotnych rozbieżności pomiędzy wyceną zabezpieczenia 

(wynikającą z załączonych dokumentów), a danymi wg bilansu załączonego do wniosku  

o dofinansowanie. W opinii DAW istniejące rozwiązania nie gwarantowały możliwości zakwestionowania na 

poziomie IP, wartości wyceny zabezpieczeń składanych przez beneficjentów Programu. 

Kontrole przeprowadzone przez Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR  

W 2012 roku Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR przeprowadził w ramach nadzoru merytorycznego 

nad zadaniami realizowanymi przez Oddziały Regionalne w zakresie realizacji PO Ryby 2007-2013  

w następujących Oddziałach Regionalnych ARiMR: 

1. Wielkopolski Oddział Regionalny 

Kontrola odbyła się w dniach 25-27.06.2012 roku. Wśród najważniejszych zaleceń pokontrolnych 

skierowanych do Oddziału Regionalnego należy wymienić : 

• podejmowanie starań mających na celu unikanie przypadków powstawania zbędnej 

zwłoki w procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 

• dochowywanie staranności przy sporządzaniu pism do beneficjentów 

w szczególności pod kątem wskazywania właściwej podstawy prawnej. 

Wszystkie wymienione zalecenia audytu zostały wdrożone.  

2. Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny  

Kontrola odbyła się w dniach 12-14 września 2012 roku. Wśród najważniejszych zaleceń 

pokontrolnych skierowanych do Oddziału Regionalnego należy wymienić: 

• konieczność każdorazowego wpisywania daty oraz godziny wpływu wniosku  

o dofinansowanie do Oddziału Regionalnego, 

• możliwość przesuwania terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jedynie  

w okolicznościach określonych w rozporządzeniach osiowych, tj. w przypadku 

zaistnienia potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień innego podmiotu, 

przeprowadzenia czynności wyjaśniających, 

• w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie we wszystkich przypadkach,  

w których wnioskodawca ubiega się o zwrot podatku VAT jako kosztu 

kwalifikowanego przeprowadzanie wnikliwej i bardzo dokładnej analizy 

kwalifikowalności podatku VAT w realizowanych operacjach, 

• podjęcie działań związanych z prowadzeniem wizytacji terenowych w jednostkach 

wykonujących zadania pozostające w kompetencji DWR. W celu zapewnienia 

sprawnej realizacji wizytacji zalecono opracowanie książki procedur regulującej 

przedmiotowy obszar. Procedura powinna między innymi określać podstawowe 

zasady przeprowadzania wizytacji (w oparciu o analizę ryzyka i obsługi dokumentacji 

powizytacyjnej wraz ze wzorami stosowanych dokumentów. 

Wszystkie wymienione zalecenia audytu zostały wdrożone. 

3. Zachodniopomorski Oddział Regionalny  
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Kontrola odbyła się w dniach 16-18 maja 2012 roku. Wśród najważniejszych zaleceń pokontrolnych 

skierowanych do Oddziału Regionalnego należy wymienić: 

• stałe podejmowanie starań mających na celu unikanie przypadków powstawania 

zbędnej zwłoki w procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 

• dochowywanie staranności przy sporządzaniu pism do beneficjentów 

w szczególności pod kątem wskazywania właściwej podstawy prawnej, 

• konieczność każdorazowego wpisywania daty oraz godziny wpływu wniosku  

o dofinansowanie do Oddziału Regionalnego. 

 

4. Pomorski Oddział Regionalny 

Kontrola odbyła się w dniach 16-18 maja 2012 roku. Wśród najważniejszych zaleceń pokontrolnych 

skierowanych do Oddziału Regionalnego należy wymienić: 

• stałe podejmowanie starań mających na celu unikanie przypadków powstawania 

zbędnej zwłoki w procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 

• dochowywanie staranności przy sporządzaniu pism do beneficjentów 

w szczególności pod kątem wskazywania właściwej podstawy prawnej, 

• konieczność każdorazowego wpisywania daty oraz godziny wpływu wniosku  

o dofinansowanie do Oddziału Regionalnego. 

5. Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny 

Kontrola odbyła się w dniach 20-22 czerwca 2012 roku. Wśród najważniejszych zaleceń 

pokontrolnych skierowanych do Oddziału Regionalnego należy wymienić: 

• podejmowanie starań mających na celu unikanie przypadków powstawania zbędnej 

zwłoki w procesie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, 

• dochowywanie staranności przy sporządzaniu pism do beneficjentów 

w szczególności pod kątem wskazywania właściwej podstawy prawnej, 

• sporządzanie wszystkich spisów spraw prowadzonych w odniesieniu do wniosków  

o dofinansowanie i wniosków o płatność i przestrzeganie zasady rejestrowania pism 

związanych z daną sprawą, 

• niezwłoczne wysyłanie pism informujących kierownika Biura Powiatowego ARiMR  

o konflikcie wykrytym w trakcie kontroli działek (na których planowana jest realizacja 

operacji). 

Wszystkie wymienione zalecenia audytu zostały wdrożone. 

6. Lubelski Oddział Regionalny  

Kontrola odbyła się w dniach 03-05 października 2012 roku. Wśród najważniejszych zaleceń 

pokontrolnych skierowanych do Oddziału Regionalnego należy wymienić: 

• konieczność weryfikacji wszystkich wniosków o płatność składanych w ramach osi 

priorytetowej 2 bez zbędnej zwłoki, 
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• dochowywanie staranności przy sporządzaniu pism do beneficjentów 

w szczególności pod kątem wskazywania właściwej podstawy prawnej, 

konieczność każdorazowego wpisywania daty oraz godziny wpływu wniosku  

do Oddziału Regionalnego, 

• konieczność postępowania zgodnie z § 49 ust. 7-9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. 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", w którym określone są liczba i terminy wezwań beneficjenta do usunięcia 

braków/złożenia wyjaśnień, oraz konsekwencje wynikające z wykonania powyższych 

czynności po terminie wyznaczonym w wezwaniu. 

Wszystkie wymienione zalecenia audytu zostały wdrożone. 

 

 

Ponadto w 2012 r. Wydział Kontroli i Raportowania Nieprawidłowości Departamentu Kontroli 

Wewnętrznej ARiMR przeprowadził 5 kontroli planowych, które swoim zakresem obejmowały wnioski 

złożone w ramach PO „Zrównoważony …”. Kontrole przeprowadzone zostały w 3 Oddziałach 

Regionalnych ARiMR, tj.: Kujawsko-Pomorskim OR, Pomorskim OR, Mazowieckim OR, nie stwierdziły 

uchybień dotyczących rejestrowania nieprawidłowości w Rejestrze Nieprawidłowości RIUP.  

 

W wyniku przeprowadzenia pozostałych kontroli w Łódzkim OR i w Departamencie Wsparcia Rybactwa 

ARiMR stwierdzono: 

a) nieprzekazywanie do DKW informacji o wystąpieniu nieprawidłowości, 

b) ewidencjonowanie w Rejestrze Nieprawidłowości RIUP spraw nie będących nieprawidłowością, 

c) uchybienia pracowników przy uzupełnianiu danych zawartych w Rejestrze Nieprawidłowości RIUP. 

W wyniku kontroli Dyrektorzy DWR/OR zostali zobowiązani do prawidłowej realizacji zadań 

w obszarze objętym przeprowadzoną kontrolą, w szczególności poprawnego ewidencjonowania spraw  

w Rejestrze Nieprawidłowości RIUP oraz niezwłocznego przekazania do DKW informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach. 

Oś 1 W wyniku kontroli w 2012 roku stwierdzono 9 nieprawidłowości i dotyczyły one przede wszystkim 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem. 

Oś 2 W wyniku kontroli stwierdzono 143 nieprawidłowości i dotyczyły one m.in. następujących kwestii: 

Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb 

rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem  

rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem  

brak prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej 



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

165

Środek 2.2 Działania wodno – środowiskowe 

brak roślinności wynurzonej w stosunku do deklaracji w ubiegłych latach 

wykoszenie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli 

Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe  

brak prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej 

Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 

rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem  

 
Tabela 112 Liczba kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowej 1 w 2012 r. 

 
Środek 

 

Liczba przeprowadzonych kontroli 
na miejscu w 2011 r. 

Liczba kontroli na miejscu, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

Środek 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego 
zaprzestania działalności połowowej 

1 0 

Środek 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego 
zaprzestania działalności połowowej 

0 0 

Środek 1.3 Inwestycje na pokładzie statków 
rybackich i selektywność 

74 7 

Środek 1.4 Rybactwo przybrzeżne 12 2 

Środek 1.5 Rekompensaty społeczno - gospodarcze 
w celu zarządzania krajową flotą rybacką 

0 0 

Razem 87 9 

 

Tabela 113 Liczba kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowej 2 w 2012 roku. 
 

Środek 
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli na miejscu w 

2012 r. 

Liczba kontroli na miejscu, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 

Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb 72 18 

Środek 2.2 Działania wodno - środowiskowe 633 114 

Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe 32 4 

Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 54 7 

Razem 791 143 

 

W ramach Osi 3, w 2011 roku przeprowadzono 98 kontroli na miejscu realizacji operacji, najwięcej - 60 

wizytacji odbyło się w ramach środka 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne. 

Tabela 114 Liczba kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowej 3 w 2012 r. 
 

Środek 
 

Liczba przeprowadzonych kontroli na 
miejscu w 2012 r. 

Liczba kontroli na miejscu, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

Środek 3.1 Działania wspólne 10 1 

Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory 
wodnej 

6 0 

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, 
miejscach wyładunku i przystaniach 

22 3 

Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie 
promocyjne 

15 2 

Środek 3.5 Projekty pilotażowe 8 0 

Razem 61 6 
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ARiMR - IP - Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 
[[ 

W ARiMR w 2012 r. następujące instytucje przeprowadziły kontrole: 

- Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi 

Tabela 115 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez MRiRW w 2012 r. 

Lp. 
Podmiot kontrolowany i termin 

kontroli 
Zakres Stwierdzone nieprawidłowości Podjęte działania naprawcze 

1 
Wielkopolski OR 

BWI 
14-16.05.2012 

Sprawdzenie procesu obsługi operacji PO Ryby 
2007-2013. 

- przekroczenie terminów weryfikacji wniosków; 
- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 

przez BWI; 

Wzmożono nadzór nad pracownikami weryfikującymi 
wnioski. 

2 
Wielkopolski OR 

BWI 
24-26.10.2012 

Sprawdzenie procesu obsługi operacji PO Ryby 
2007-2013. 

- przekroczenie terminów weryfikacji wniosków; 
- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 

przez BWI; 

Wzmożono nadzór nad pracownikami weryfikującymi 
wnioski. 

3 
Podlaski OR 

BWI 
20-24.02.2012 

Sprawdzanie procesu obsługi wniosków w ramach 
Programu  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. 

4 
Małopolski OR 

BWI 
05-07.12.2012 

Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi 
operacji w ramach PO Ryby 2007-2013. 

- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 
przez BWI; 

Zwiększono nadzór nad pracownikami w zakresie 
starannego przygotowania dokumentów kierowanych 
do wnioskodawców oraz wypełnianych wymaganych 
pól. 

5 
Departament Wsparcia 
Rybactwa 28.03.2012 r. -

29.03.2012 r. 

Prawidłowość rozpatrywania przez ARiMR odwołań 
poprzez weryfikację dokumentacji dotyczącej 
odwołań od rozpatrzenia wniosków złożonych w 
ramach PO Ryby 2007-2013, zleceń płatności w 
ramach PO Ryby 2007-2013 za okres od 1 września 
2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. 

6 
Departament Wsparcia 
Rybactwa 21.06.2012 r. -

22.06.2012 r. 

Sprawdzenie terminów rozpatrywania odwołań, 
poprawności weryfikacji i kompletności 
dokumentacji dotyczącej odwołań do rozpatrzenia 
wniosków złożonych w ramach PO Ryby 2007 – 2013, 
sprawdzenie sposobu postępowania pracowników 
ARiMR w procesie rozpatrywania wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa dla środków w ramach 
PO Ryby 2007 – 2013, sprawdzenie obsługi zleceń 
płatności w zakresie PO Ryby 2007-2013 za okres od 
1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. 

7 
Departament Wsparcia 
Rybactwa 17.09.2012 r. -

18.09.2012 r. 

Sprawdzenie terminów rozpatrywania odwołań, 
poprawności weryfikacji  
i kompletności dokumentacji dotyczącej odwołań do 
rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach PO 
Ryby 2007 – 2013, sprawdzenie sposobu 
postępowania pracowników ARiMR w procesie 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. 
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rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa dla środków w ramach PO Ryby 2007 – 2013, 
sprawdzenie obsługi zleceń płatności w zakresie PO 
Ryby 2007-2013 za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 
czerwca 2012 r. 

8 
Departament Wsparcia 

Rybactwa 11.12.2012 r. -12.12.2012 
r. 

Sprawdzenie terminów rozpatrywania odwołań, 
poprawności weryfikacji i kompletności 
dokumentacji dotyczącej odwołań do rozpatrzenia 
wniosków złożonych w ramach PO Ryby 2007 – 2013, 
sprawdzenie sposobu postępowania pracowników 
ARiMR w procesie rozpatrywania wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa dla środków w ramach 
PO Ryby 2007 – 2013, sprawdzenie obsługi zleceń 
płatności w zakresie PO Ryby 2007-2013 za okres od 
1 lipca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. 

9 

Warmińsko-Mazurski OR 
BWI 

20-24.02.2012 

Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach 
środka 2.1. „Inwestycja w chów i hodowlę ryb” oraz 
3.4. „Rozwój nowych rynków i kampanie 
promocyjne”. 

- brak właściwego zaznaczenia przez 
sporządzającego w karcie weryfikacji wniosku o 

płatność dla środka 2.2 „Działania wodno-
środowiskowe” w zakresie wsparcia 

wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych 
środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli 

ryb. 

Uzupełniono zaznaczenie w karcie weryfikacji, 
udzielono informacji pismem. 

10 

Świętokrzyski OR 
BWI 

26-29.06.2012 

Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach 
środka 2.1"Inwestycje w chów i hodowlę ryb" oraz 
środka 2.2 "Działania wodno- środowiskowe"  

- przewlekłe rozpatrywanie wniosków;- 
nienależyte i niewyczerpujące informowanie 

wnioskodawców o okolicznościach faktycznych  
i prawnych, które mogły mieć wpływ na termin 
weryfikacji wniosku;- nieprzestrzeganie terminu 
powiadamiania beneficjenta o terminie kontroli;  
- niepoprawna weryfikacja sprawozdań rocznych 

(poprawność/kompletność wypełniania 
wymaganych pól);- niestaranne sporządzanie list 

zleceń płatności i wypełnianie kart weryfikacji 
wniosków o płatność; 

Kierownicy Biura Kontroli na Miejscu oraz Biura 
Wsparcia Inwestycyjnego zostali bezpośrednio 
zobowiązani do zwiększenia nadzoru oraz prowadzenia 
bieżącej kontroli funkcjonalnej nad podległymi 
pracownikami podczas wykonywanych zadań. 

11 

Śląski OR 
05 – 08.11. 2012 

Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach 
środków: 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 2.2 
„Działania wodno – środowiskowe” 

- niewłaściwe uzasadnienie w piśmie 
wydłużającym czas rozpatrywania wniosku o 

dofinansowanie; 
- przekroczenie terminu rozpatrywania wniosku o 

dofinansowanie; 
- brak odpowiednich wykreśleń w umowie o 

dofinansowanie; 
- brak zachowania określonego terminu na 

powiadomienie beneficjenta o zakresie i terminie 
kontroli na miejscu; 

- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 
przez BWI; 

Podjęto działania w celu wykonania zaleceń 
pokontrolnych polegające na uzupełnieniu braków 
formalnych w dokumentacji związanej z wnioskami o 
dofinansowanie. 
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12 

Beneficjent – osoba fizyczna 
Wg informacji Podkarpackiego 

OR 
17 -20.07.2012 

Weryfikacja procesu obsługi operacji w ramach 
środków: 2.1 "Inwestycje e chów i hodowlę ryb", 2.2 
„Działania wodno-środowiskowe” w ramach PO 
Ryby 2007-2013. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. 

13 

Opolski OR 
BWI 

28-31.08.2012 

Weryfikacja procesu obsługi operacji w ramach 
środków: 2.1 "Inwestycje e chów i hodowlę ryb", 2.2 
„Działania wodno-środowiskowe” w ramach PO 
Ryby 2007-2013. 

- brak dokonywania w trakcie przygotowywania 

dokumentów za zgodność danych wymaganych 

wykreśleń; 

- powoływanie się na niewłaściwe, 

nieobowiązujące w dniu zawierania 

umowy/aneksu pełnomocnictwo wystawione 

przez Prezesa ARiMR; 

- brak zachowania terminu powiadomienia 

beneficjenta o zakresie i terminie kontroli na 

miejscu; 

 

- zalecono pracownikom zwrócenie szczególnej uwagi 

na zgodność danych, dokonywania wymaganych 

wykreśleń, jak również powoływania się na właściwe, 

obowiązujące w dniu zawierania umowy/aneksu 

pełnomocnictwo wystawione przez Prezesa ARiMR; 

- poinformowano pracowników o konieczności 

stosowania zapisów aktualnej Książki Procedur 

KP_611_245_ARIMR_5_z,  

- dokonano poprawek dokumentów; 

 - zobowiązano Kierownictwo BWI oraz BKM OR do 
zwiększenia nadzoru nad wypełnianiem w/w zaleceń w 
odniesieniu do obecnie weryfikowanych wniosków w 
ramach środków 2.1 oraz 2.2. 

14 

Mazowiecki OR 
BWI 

19.01.-20.2012 

Kontrola z zakresie środka 2.1 "Inwestycje w chów i 
hodowlę ryb", środka 2.2 „Działania wodno-
środowiskowe" oraz środka 3.4 „Rozwój nowych 
rynków i kampanie promocyjne". 

- przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie na 
podstawie nie ważnego upoważnienia do 

wykonywania czynności kontrolnych; 
- niezachowanie określonego terminu na 

powiadomienie beneficjenta o terminie kontroli; 
- nieprawidłowa data i kwota do odzyskania w 

treści pisma; 
- nieprawidłowa kwota na karcie weryfikacji 

wniosku o płatność; 

- pracownicy odpowiedzialni za weryfikację 
dokumentów składanych przez beneficjentów zostali 
pouczeni o konieczności starannego wypełniania 
dokumentów i stosowania się do instrukcji; 
- pouczono pracowników odpowiedzialnych za 
przygotowanie dokumentacji związanej z czynnościami 
kontrolnymi o konieczności zachowania większej 
staranności podczas jej sporządzania; 
- kontrolowana dokumentacja została uzupełniona o 
poprawne wykreślenia i uzupełnienia;  

15 

Łódzki OR 
BWI 

15– 16.02.2012 
 
 
 
 
 

Kontrola w zakresie środków 2.1 „Inwestycje w 
chów i hodowlę ryb” oraz 2.2 „Działania wodno- 
środowiskowe”. 

- błędne wysłanie do beneficjenta wezwania do 
usunięcia braków; 

- podpisanie z opóźnieniem deklaracji 
bezstronności; 

- błędne wysłanie do beneficjenta pisma 
wzywającego do złożenia wniosku o płatność; 

- brak potrzebnych podpisów osób obsługujących 
wniosek 

w deklaracji bezstronności; 
- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 

przez BWI; 

Wprowadzono nadzór nad pracownikami OR w 
zakresie: 
 - stosowania się do zapisów zawartych w Instrukcji 
wypełniania karty weryfikacji wniosków o płatność; 
- wypełniania przez pracowników pól na formularzu 
wniosku o dofinansowanie; 
- podpisywania deklaracji bezstronności bezpośrednio 
po zapoznaniu się  
z danymi osobowymi beneficjenta; 
-przeprowadzania procesu obsługi wniosku stosując 
odpowiednią procedurę; 

16 

Lubuski OR 
BWI 

12 - 15.06.2012 

Weryfikacja procesu obsługi operacji w ramach 
środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” PO 
Ryby 2007-2013. 
  

- wysłanie wniosków o płatność niezgodnie z KP 
PO Ryby 2007-2013 Procedura obsługi składanych 

na podstawie umów o dofinansowanie; 
- nieterminowe wypełnienie deklaracji 

bezstronności; 

- pouczono pracowników BWI o konieczności 
stosowania się do zapisów procedur obsługi wniosków 
o płatność; 
 - zwiększono nadzór nad pracownikami; 
- zobowiązano pracowników BWI  
do sporządzania oraz podpisywania deklaracji 
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bezstronności bezpośrednio po zapoznaniu się z 
danymi osobowymi wnioskodawcy a przed 
dokonaniem czynności związanych z oceną wniosku; 

17 

Kujawsko-Pomorski OR 
BWI 

26 – 28.09.2012 

Sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach 
środków: 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”, 2.2 
„Działania wodno-środowiskowe”, 2.4 
„Rybołówstwo śródlądowe” PO Ryby 2007-2013. 
 

Wydano jedynie rekomendacje i zalecenia, tj.: 
- przyśpieszenie procesu weryfikacji wniosków o 

płatność w celu szybszego rozliczania 
realizowanych operacji; 

- sporządzanie deklaracji bezstronności przez 
osoby uczestniczące w procesie oceny wniosku; 

- zwiększenie nadzoru nad pracownikami OR 
ARiMR sporządzającymi aneksy do umowy o 

dofinansowanie; 

Zorganizowano spotkanie robocze 
z pracownikami BWI Kujawsko-Pomorskiego OR, na 
którym zobowiązano ich do: 
- przyśpieszenia procesu weryfikacji wniosków o 
płatność w celu szybszego rozliczania realizowanych 
operacji, mając na uwadze zagrożenie niespełnienia 
zasady n+2 w 2012 r. w ramach PO Ryby 2007-2013; 
- sporządzania deklaracji bezstronności przez osoby 
uczestniczące w procesie oceny wniosku zgodnie z 
Książką Procedur, z dochowaniem należytej 
staranności; 
- weryfikacji wniosków o płatność oraz wniosków o 
aneks zgodnie z obowiązującymi procedurami, na 
podstawie zapisów w umowie oraz przepisami prawa; 

18 

Dolnośląski OR 
BWI 

21-23.03.2012 

Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi 
operacji w ramach środków: 2.1 ,,Inwestycje w chów 
i hodowle ryb” oraz 2.2 ,,Działania wodno 
środowiskowe” w ramach PO Ryby 2007-2013. 

- błędnie wypełnione pole 5.1 (działanie 2.1, 2.2); 

w umowie o dofinansowanie; 

- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 

przez BWI; 

- pouczono pracowników o konieczności zachowania 
staranności przy sporządzaniu umów o 
dofinansowanie; 
-pouczono i zobowiązano pracowników do ścisłego 
przestrzegania aktualnych i obowiązujących procedur i 
instrukcji; 

19 

Pomorski OR 
BWI 
07-10.02. 
2012 

Kontrola w zakresie weryfikacji procesu obsługi 
operacji w ramach środków: 3.3. Inwestycje w 
portach rybackich, miejscach wyładunku i 
przystaniach oraz 3.1 „Działania wspólne” 

- przyjęcie wniosku o dofinansowanie na 
formularzu na podstawie nieprawidłowej 

procedury; 
- brak podpisu pracownika zatwierdzającego na 

deklaracji bezstronności; 
a. - brak zachowania określonego terminu na 
powiadomienie beneficjenta o zakresie i terminie 

kontroli na miejscu; 
- nieprawidłowa data przyjęcia wniosku, brak 

pieczęci oraz nazwiska osoby przyjmującej 
wniosek we wniosku o dofinansowanie; 

- wysłanie z opóźnieniem deklaracji 
bezstronności oraz pisma wzywającego do 

usunięcia braków/złożenia wyjaśnień; 
- błędy w systemie informatycznym PO Ryby 

2007-2013 polegające na brakujących 
informacjach oraz nieprawidłowych danych; 

- drobne błędy w dokumentacji przygotowywanej 
przez BWI; 

- wszelkie uchybienia w kontrolowanej dokumentacji w 
tym poprawne zakreślenia, zostały uzupełnione; 
- w jednym przypadku skierowano wniosek na 
ponowną kontrolę w miejscu realizacji operacji; 
- BWI podjął stosowne czynności, aby w przyszłości 
wnioski o dofinansowanie były rozpatrywane w 
ustawowym terminie; 
- wskazano potrzebę konsultacji z analitykami systemu 
dot. problemu zaciągania nieprawidłowych danych do 
raportów generowanych w aplikacji PO Ryby 2007-2013; 
-wszystkie osoby zaangażowane w obsługę wniosków 
o dofinansowanie zostały pouczone w zakresie 
przestrzegania obowiązujących Książek Procedur; 
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- Urzędy Kontroli Skarbowej 

W okresie od listopada 2011 roku do czerwca 2012 roku Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 

przeprowadził we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO Ryby 2007-2013, w tym 

również w ARiMR czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE  

w ramach Programu. Poszczególnym kwestiom nadane zostały priorytety zgodne z określonymi 

definicjami. W przypadku ARiMR rekomendacje GIKS otrzymały Kategorię 1 – System działa dobrze, tylko 

niewielkie usprawnienia są potrzebne i nieliczne rekomendacje Kategorię 2 - System działa, ale konieczne są 

usprawnienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości 

Komisja Europejska 

- W dniach 01-03.02.2012 r. przeprowadzony został audyt Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  

w ramach Poświadczenia Wiarygodności (DAS 2011) dla Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). 

W dniu 08.05.2012 r. ARiMR otrzymała sprawozdanie wstępne z przeprowadzonego audytu.  

- W dniach 27.08-04.09.2012r. przeprowadzony został Audyt Komisji Europejskiej w ramach PO Ryby 

2007-2013. W dniu 28.12.2012 r. ARiMR otrzymała sprawozdanie wstępne z przeprowadzonego audytu. 

Kontrola Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 

- W okresie od listopada 2011 roku do czerwca 2012 roku Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 

przeprowadził we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO Ryby 2007-2013, w tym 

również w ARiMR czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE 

w ramach Programu. Poszczególnym kwestiom nadane zostały priorytety zgodne z określonymi 

definicjami. W przypadku ARiMR rekomendacje GIKS otrzymały Kategorię 1 – System działa dobrze, 

tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne i nieliczne rekomendacje Kategorię 2 - System działa, ale 

konieczne są usprawnienia. 

- Instytucja Audytowa 

- W terminie od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. przeprowadzony został audyt Ministerstwa Finansów 

z zakresu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 dla osi 1, 2, 3, 4 i 5. Przeprowadzono badanie 

wszystkich kluczowych wymogów kontrolnych systemu. W dniu 21.11.2012r. ARiMR otrzymała 

sprawozdanie wstępne z przeprowadzonego audytu. 

- W terminie od 22.10.2012 r. do 15.01.2013 r. został przeprowadzony audyt MF z zakresu systemów 

informatycznych wspomagających wdrażanie Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. Na dzień 18.02.2013 r. ARiMR nie otrzymała sprawozdania wstępnego 

z przeprowadzonego audytu.  
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Samorządy Województw – IP – Przeprowadzone kontrole 

 

W ramach osi priorytetowej 4 w 2012 r. przeprowadzono 366 kontroli na miejscu realizacji operacji. 

Najwięcej operacji dotyczyło podśrodka 4.1.5 - Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, szczególnie szkolenia przeprowadzane przez LGR 

i działania promocyjne.  

Tabela 116 Liczba kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowej 4 w 2012 r. 

Samorząd Województw 
Środek/Podśrodek 

Razem 
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 

Dolnośląskie 2 0 1 0 12 0 15 

Kujawsko-Pomorskie 5 7 3 0 23 6 44 

Lubelskie 0 0 0 0 6 0 6 

Lubuskie 13 2 6 2 15 7 45 

Łódzkie 1 0 1 1 1 0 4 

Małopolskie 0 0 0 0 5 2 7 

Mazowieckie 0 0 1 0 3 0 4 

Opolskie 0 0 0 0 5 2 7 

Podkarpackie 0 0 0 0 5 0 5 

Podlaskie 4 0 2 2 7 1 16 

Pomorskie 10 0 1 0 22 1 34 

Śląskie 14 0 2 1 15 4 36 

Świętokrzyskie 16 2 3 0 12 2 35 

Warmińsko-Mazurskie 1 1 2 0 14 1 19 

Wielkopolskie 1 3 12 4 24 5 49 

Zachodniopomorskie 4 0 10 0 12 14 40 

KRAJ 71 15 44 10 181 45 366 

 

Samorząd Województwa Lubuskiego 

 
W I, II, III i IV kwartale 2012r. nie wykazano nieprawidłowości podlegających raportowaniu, jak również nie 

podjęto uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości podlegających raportowaniu. 

Zalecenia odnośnie przeprowadzonej kontroli: 

- Samorząd Województwa ma czas na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy 

nastąpiło uchybienie terminu określonego w § 33 ust. 1pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009r.- 

zalecenie wdrożone 

- w związku z aneksowaniem umowy zaleca się dokonanie poprawienia nr Regon – zalecenie wdrożone 

- brak dostarczenia dokumentacji zawierającej umowy o pracę i inne umowy zawarte z pracownikami LGR  

w celu weryfikacji zatrudnienia z postanowieniami § 5 pkt. 2 umowy z dnia 7 grudnia 2010r o warunkach  

i sposobie realizacji LSROR zawartych pomiędzy MRiRW a LGR „Obrą –Wartą” – zalecenie zostało 

wdrożone, wystąpiono pisemnie o dostarczenie dokumentacji, 

- uzupełnić procedury o zapisy dotyczące upublicznienia informacji o naborach wniosków  

o dofinansowanie; 
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- uzupełnić zapisy procedur o proces weryfikacji dokumentacji pod względem zgodności z zasadą 

konkurencyjności gdy zamówienie udzielone przez jednostkę nie przekracza wartości 14.000 tys. euro. 

zalecenie wdrożone  

 Po nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa zmieniła 

się rola Instytucji Pośredniczącej w pracach nad książkami procedur „samorząd województwa realizuje 

zadania zgodnie z procedurami opracowanymi przez samorząd województwa w porozumieniu z instytucją 

zarządzającą”. 

Powołana została Podgrupa Robocza Województw ds. przygotowania i aktualizacji procedur osi 

priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO Ryby 2007-2013”, 

która podejmie stosowne prace w tym zakresie . 

- zapewnić właściwe informowanie beneficjentów odnośnie dokumentów jakie winny być składane wraz  

ze wnioskiem o dofinansowanie- zalecenie wdrożone. 

- uzupełnić procedury o proces weryfikacji rodzajów wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne 

jedynie do pewnych limitów lub w proporcji do poniesionych kosztów. Samorząd Województwa 

Lubuskiego zaproponuje Grupie Roboczej ds. opiniowania procedur wprowadzenie stosownych prac w tym 

zakresie. 

- w liście kontrolnej do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu w punkcie 3, kontrolerzy stwierdzili,  

że na dokumentach z pozycji 51,62,80,83,92 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki na realizację operacji, nie zamieszczono adnotacji Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy 

technicznej PO Ryby 2007-2013 - zalecenie wdrożone. 

- w liście kontrolnej do informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu, w punkcie 6 kontrolerzy stwierdzili,  

iż do Ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego nie został wpisany miernik laserowy- zalecenie 

wdrożone. 

 

Samorząd Województwa Łódzkiego 

 

Główne błędy wykryte przez zespół kontrolujący to: 

• brak oznakowania na obiektach, w których realizowana jest operacja współfinansowana  

ze środków PO Ryby; 

• mało efektywne rozpowszechnianie informacji dotyczących PO Ryby 2007-2013 wśród 

potencjalnych wnioskodawców; 

• brak przekazywania z wymaganym wyprzedzeniem informacji o spotkaniach, imprezach 

promocyjnych i innych działaniach skierowanych do beneficjentów. 

W 2012 r. nie wykryto żadnych nieprawidłowości, które wymagałyby raportowania w Systemie 

Informowania o Nieprawidłowościach. 
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Samorząd Województwa Opolskiego 

Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych nie napotkano problemów i uchybień wobec czego nie 

podjęto żadnych działań naprawczych. 

 

Samorząd Województwa Podlaskiego 

• kontrola w ramach Nadzoru nad funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach 

o 19 i 21 czerwca 2012 r. w Suwałkach – uchybienia: stwierdzono –zalecenia pokontrolne: 

wydano w dniu 31 lipca 2012 r. (dotyczyły one) 

1. Podjęcia niezbędnych kroków, aby praca Komisji Skrutacyjnej podczas posiedzeń Komitetu LGR 

była wykonywana w sposób rzetelny, precyzyjny i skrupulatny, zarówno w zakresie sprawdzania 

prawidłowości wypełnienia kart do głosowania przez poszczególnych Członków Komitetu, 

adekwatnego do zawartych na tych kartach informacji wypełniania protokołów Komisji 

Skrutacyjnej, jak i unikania błędów rachunkowych przy podsumowywaniu punktacji  

z głosowania. 

2. Poprawienia błędnie sporządzonej listy rankingowej w ramach działania „Ochrona środowiska 

lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego 

atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” – sektor społeczno-gospodarczy, Komitet LGR winien 

podjąć stosowne uchwały szeregujące oceniane operacje zgodnie z rzeczywiście otrzymaną 

punktacją.  

3. Zamieszczania w protokołach z posiedzenia Komitetu LGR wszystkich istotnych informacji 

dotyczących przebiegu głosowania oraz obecności na nich poszczególnych Członków Komitetu. 

4. Samorząd Województwa poddał pod szczególną rozwagę Stosownym organom LGR zasadność 

zamieszczenia w Regulaminie Komitetu (zał. nr 2 do LSROR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”) sposobu postępowania i glosowania nad kolejnością operacji na liście 

rankingowej w sytuacji gdy więcej niż jedna operacja uzyskała tę samą ilość punktów w trakcie 

„oceny operacji według kryteriów LGR”. 

Taki zapis z pewnością będzie zapewniał większą przejrzystość i transparentność procesu 

wyboru przez Komitet LGR operacji do dofinansowania. 

• kontrola Wniosków o płatność Końcową:  

o 12 listopad 2012 r. Andrzej Falkowski – uchybienia: stwierdzono – zalecenia pokontrolne 

wydano w dniu 2 stycznia 2013 r. dotyczące: 

dostarczenia dokumentacji potwierdzającej wypełnienie przez beneficjenta obowiązku 

wynikającego z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38), tj. „orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, 
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wydanego na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach” dla osoby/osób 

mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wykonywaniu czynności 

związanych ze sprzedażą bezpośrednią. 

 

Samorząd Województwa Pomorskiego 

 

W 2012 r. zakończyło się 27 z 34 rozpoczętych kontroli. Większość dotyczyła działań związanych z kontrolą 

szkoleń, seminariów, konferencji, wydarzeń promocyjnych, itp.  

Napotkane problemy w trakcie wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013 dotyczące kontroli to przede wszystkim 

niedostosowana książka procedur do kontroli w miejscu (kp-010) a także rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.09.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania (…) kontroli 

(…).  

 W omawianym okresie sprawozdawczym stwierdzono 17 nieprawidłowości, (z czego 2 nieprawidłowości 

przekroczyły wartość 10 000 euro i podlegały raportowaniu do KE, pozostałe zostały ujęte w zestawieniu 

nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu). 

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

 

Zalecenia pokontrolne dotyczyły bieżącego funkcjonowania LGR (ewidencja rozdysponowanych 

materiałów informacyjno-promocyjnych, regulacji wydatkowania środków oraz prawidłowości 

dokonywanych zakupów i udzielania zamówień). Beneficjenci zastosowali się do zaleceń IP. 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości podlegających raportowaniu zgodnie  

z systemem Informowania o nieprawidłowościach. 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień. Ponadto nie miały miejsca 

nieprawidłowości podlegające raportowaniu zgodnie z „Systemem informowania instytucji zarządzającej 

przez instytucje pośredniczące o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu Europejskiego 

Funduszu Rybackiego”, o czym SW informował na zakończenie każdego kwartału 
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Samorządy Województw - IP - Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego  

 

Tabela 117 zestawienie napotkanych problemów i nieprawidłowości oraz działań podjętych w celu ich 

eliminacji w podziale na jednostki przeprowadzające kontrole. 

Data przeprowadzenia 
kontroli 

Podmiot przeprowadzający 
kontrolę 

Stwierdzone problemy/uchybienia/zalecenia pokontrolne 

21-23.03.2012 r. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 

W efekcie kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli 
MRiRW została sporządzona informacja pokontrolna nr 17, 

w której sformułowano następujące zalecenia pokontrolne: 
1. Zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za 

obsługę procesu weryfikacji wniosku o dofinansowanie, 
2. Zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za 

obsługę procesu weryfikacji umowy o dofinansowanie, 
3. Zwiększenie nadzoru nad osobami weryfikującymi 

wniosek o dofinansowanie oraz uzupełnienie dokumentacji 
wniosku o brakujące dokumenty 

23.04.2012-31.12.2012 
Urząd Kontroli Skarbowej we 

Wrocławiu 
- 

 

Samorząd Województwa Lubelskiego 

 

Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzająca w dniach 15 – 16 marca 2012 roku dotyczyła 

sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa. 

 

Stwierdzono następujące uchybienia/wątpliwości w prowadzonej dokumentacji: 

1. Kontrolowane wnioski o dofinansowanie nie posiadały wszystkich wymaganych załączników, na etapie 

weryfikacji wniosku nie wychwycono rozbieżności w kosztach utworzenia dostępu do Internetu.  

Tym samym został podważony etap weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez pracowników Lubelskiego 

SW, co przedłożyło się na zawarte umowy o dofinansowanie.  

2. Zatwierdzający nie podpisał deklaracji bezstronności ze względu na uczestnictwo w procesie oceny 

wniosku o dofinansowanie. 

3. Deklaracja wekslowa nie zawierała stwierdzenia własnoręczności podpisów wystawcy weksla przez 

pracownika SW. 

4. W umowie o dofinansowanie nieprawidłowo ustalono termin złożenie wniosku o płatność oraz nie 

dokonano stosownego wykreślenia w § 10 pkt.2. 

5. W procesie weryfikacji umowy o dofinansowanie wykryto postępowanie niezgodne z procedurą. 

6. W zleceniu płatności brak stosownego wykreślenia i nieprawidłowo wpisano termin przyjęcia wniosku  

o dofinansowanie. 

Pracownicy Oddziału PO Ryby 2007-2013 zostali poinformowani o konieczności przestrzegania 

obowiązującego prawa oraz rzetelnego stosowania procedur. Nadzór nad pracownikami został zwiększony 

poprzez obsadzenie stanowiska kierowniczego od dnia 1 sierpnia 2012 roku. 
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Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w dniach 13 kwietnia – 15 czerwca 2012 roku.  

Podczas kontroli nie napotkano rażących problemów i nieprawidłowości w związku z czym, nie było 

powodów do podejmowania działań naprawczych – stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni w Oddziale PO 

Ryby 2007-2013 podejmują czynności w oparciu o obowiązującą wykładnię prawa jak również w oparciu o 

aktualne procedury.  

 

Kontrola z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przeprowadzona w dniach 5-6 lipca 2012 

roku.  

Stwierdzono :  

- odzwierciedlenie wydatków poniesionych w ramach projektu z dokumentami oraz zapisami księgowymi;  

- zgodność zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacją projektu; 

- prawidłowe zaksięgowanie w księgach rachunkowych i systemie informatycznym; 

- wartość dokumentów finansowo - księgowych przedstawionych do refundacji nie uległa zmianie w wyniku 

refakturowania; 

- prawidłowe oznakowanie zakupionego sprzętu/wyposażenia. 

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, które wymagałyby podejmowania działań 

naprawczych.  

 

Kontrola z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przeprowadzona w dniu 27 sierpnia 2012 

roku. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, które wymagałyby podejmowania działań 

naprawczych. 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego 

 

W dniach 5-7 grudnia 2012 r. – została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą – 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dotyczyła sprawdzenia procesu obsługi operacji w osi 

priorytetowej 4 w ramach PO Ryby 2007 – 2013.  

Do kontroli wytypowano 6 projektów, w informacji pokontrolnej stwierdzono uchybienia odnośnie 

uzupełnia karty weryfikacji wniosku o płatność oraz zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie terminu 

składnia wniosków o płatność. W związku z powyższym UMWM podjął działania doskonalące polegające 

na weryfikacji odpowiednich zapisów przez osobę sprawdzającą i zatwierdzającą.  

 

 W okresie kwiecień - czerwiec 2012 r. przeprowadzono przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie audyt 

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO Ryby 2007-2013. Uwagi 

Instytucji Audytowej dotyczyły zapisów w procedurach PO Ryby 2007-2013 (min. wyboru projektów, 
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kontroli zarządczych, audytu), wprowadzenia systemu rachunkowości, księgowości, monitorowania  

i sprawozdawczości. Samorząd Województwa Małopolskiego odniósł sie do propozycji zmian procedur, 

uwag i zaleceń przedstawionych przez Instytucję Audytową. 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 

W okresie objętym sprawozdaniem, w dniach 12 - 13 stycznia 2012 roku Instytucja Zarządzająca PO Ryby 

2007-2013 przeprowadziła kontrolę zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

4 września w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli  

w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach PO Ryby 2007-2013. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przekazanej Informacji pokontrolnej wydało zalecenia 

pokontrolne, które dotyczyły przede wszystkim: uchybień/wątpliwości w zakresie karty weryfikacji wniosku 

o dofinansowanie, nieprawidłowości w nadaniu numeru umowy, braku wykreśleń na zleceniu płatności, 

samodzielności w interpretacji przepisów dotyczących przyznania pomocy w ramach PO Ryby 2007-2013, 

zwrócenia uwagi na informacje zawierane w pismach kierowanych do beneficjanta, wyjaśnienia celowości 

poniesionych wydatków dotyczących zakupu pendrive’ów. Do ostatniego zalecenia IP odniosła się w piśmie 

przekazującym podpisaną Informację Pokontrolną, w następujący sposób: (…)Zakup usług polegających  

na opracowaniu, wykonaniu, dostarczeniu oraz dystrybucji materiałów promocyjnych z logo PO Ryby 2007-

2013, logo Unii Europejskiej oraz logotypem identyfikującym Samorząd Województwa Mazowieckiego 

wpisuje się w realizację założeń sporządzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie Planu Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 "Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa" PO Ryby 2007-2013 na 2011 rok– zgodnie  

z projektem: „Działania związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o PO Ryby 2007-2013, 

w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 (zwany dalej projektem). 

Powyższe materiały są rozpowszechniane wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PO Ryby 

2007-2013. Artykuły promocyjne i reklamowe stanowią szybki, popularny, skuteczny i chętnie 

wykorzystywany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środek dotarcia z promocją Programu  

do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu (…). Do pozostałych zaleceń IP podjęła 

niezwłoczne działania naprawczo – eliminacyjne. 

W okresie objętym sprawozdaniem, Instytucja Audytowa – Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, 

przeprowadziła czynności audytowe w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach PO Ryby 2007-2013. 

Urząd Kontroli Skarbowej w Podsumowaniu ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośredniczącej 

Samorządzie Województwa Mazowieckiego w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania  

i kontroli PO Ryby 2007-2013, przekazał rekomendacje horyzontalne. Rekomendacje były przedmiotem 

rozmów Grupy Roboczej Województw ds. osi 4 PO Ryby 2007-2013 pod przewodnictwem Instytucji 

Zarządzającej PO Ryby 2007 -2013. 

 

Samorząd Województwa Opolskiego 
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Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych nie napotkano problemów i uchybień wobec czego nie 

podjęto żadnych działań naprawczych. 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego 

 

W wyniku audytu stwierdzono, że procedury obowiązujące SW zawierają braki i zaleca ich uzupełnienie. 

Ponadto ustalono brak zgodności w wielu punktach pomiędzy kartą weryfikacji w zakresie środka 4.1  

a instrukcją do wypełniania karty i książką procedur. W związku z tym, że Samorząd Województwa nie 

posiada kompetencji w zakresie zmiany lub ustalania powyższych procedur nie mógł zastosować się  

do powyższych zaleceń.  

Następnie w terminie 17-20.07.2012 r., została przeprowadzona kontrola przez Instytucje Zarządzającą  

w zakresie sprawdzania procesu obsługi operacji w ramach PO Ryby 2007-2013 W raporcie z kontroli 

zawarto zalecenia w sprawie starannego wypełniania kart weryfikacji, wypełniania deklaracji 

bezstronności, starannego sporządzania zleceń płatności oraz aby pracownicy odpowiedzialni  

za weryfikację wniosków o dofinansowanie wypełniali karty weryfikacji zgodnie z instrukcją wypełniania 

karty weryfikacji wniosków obejmującą realizacje operacji osi priorytetowej 4. Ponadto zalecono aby 

wszystkie faktury gotówkowe były rozliczone w formie refundacji. Wszystkie powyższe zalecenia zostały 

wdrożone. 

 

Samorząd Województwa Podlaskiego 

 

Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego w dniach 20-24 lutego 2012 r. dotycząca sprawdzenia procesu obsługi operacji w osi 

priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach” w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły: 

• zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wystawiania zleceń płatności; 

• właściwego stosowania oznaczeń prowadzonych operacji: poza oznaczeniami „własnymi” także 

zgodnymi z aplikacją PO Ryby; 

• przestrzegania terminowego realizowania zadań powierzonych przez IZ, jeśli niedochowanie terminów 

wynika z braków kadrowych konieczne jest spowodowanie zwiększenia zatrudnienia; 

• właściwe stosowanie pism zawartych w książkach procedur 

• dogłębna weryfikacja osiąganych wskaźników w wyniku realizowanych operacji. 

Powyższe zalecenia pokontrolne zostały wprowadzone do realizacji. 

 

Samorząd Województwa Pomorskiego 
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Kontrola Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą w ramach PO Ryby 2007-2013 

przeprowadzona przez MRiRW w dniach 7-10.02.2012 r. - w wyniku kontroli zalecono większy nadzór nad 

zadaniami wykonywanymi w ramach Programu. 

 

Samorząd Województwa Śląskiego  

Podczas przeprowadzonych kontroli nie napotkano na problemy, ani nie wystąpiły nieprawidłowości, które 

podlegają raportowaniu zgodnie z Systemem Informowania o Nieprawidłowościach. 

 Audyt wykazał brak procesu wystawiania poświadczenia kwalifikowalności wydatków poniesionych  

w ramach osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego PO Ryby 2007-2013 w Procedurach obowiązujących 

w Samorządzie Województwa ( w regulaminie organizacyjnym). Ponadto w Książkach Procedur nie został 

zawarty proces publikacji informacji o naborach wnioskach o dofinansowanie.  

W terminie 5-8 listopada 2012 roku Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Kontrola zakończyła się pozytywnie, a jej rezultatem była 

otrzymana 10 grudnia 2012 roku Informacja Pokontrolna. 

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

 

W okresie objętym sprawozdaniem zostały przeprowadzone następujące kontrole: 

1. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w dniach 26-29 czerwca 2012r. dotycząca 

sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa w ramach PO Ryby 2007-2013.  

W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawy nr SW13-6173-SW1300002/11 oraz sprawy nr SW13-6173-

SW1300001/11 kontrolujący wykryli uchybienie podczas zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie 

niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.  

Kontrolujący zalecili bezwzględne stosowanie zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie. 

W wyniku wydanego przez IZ zalecenia Kierownictwo ŚBRR przeprowadziło rozmowy dyscyplinujące  

z pracownikami odpowiedzialnymi za proces weryfikacji i oceny dokumentacji związanej z przyznawaniem  

i rozliczaniem pomocy z Osi 4 PO „Ryby 2007-2013”. Zorganizowano kilka spotkań informacyjno-

szkoleniowych dla pracowników, w ramach których poddano analizie treść umów o dofinansowanie  

i zwrócono pracownikom uwagę na obowiązek przestrzegania- w procesie realizacji i rozliczania operacji-

przepisów zawartych w tych umowach. 

 W wyniku kontroli sprawy nr SW13-6173-SW1300002/11 IP otrzymała zalecenie zweryfikowania wyliczeń  

w karcie weryfikacji wniosku o płatność pośrednią. W przypadku powstania różnic w kwotach wypłaconych 

beneficjentowi rekomenduje się dokonanie stosownych korekt oraz uwzględnienie ich przy kalkulacji kwot 

we wniosku o płatność końcową.  

Przeprowadzona przez IP analiza wyliczeń wniosku o płatność pośrednią złożonego przez Stowarzyszenie 

„Świętokrzyski Karp” nie wykazała różnic w kwotach wypłaconych beneficjentowi. 
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W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawy nr SW13-6173-SW1300001/11 wykryto nieprawidłowość  

w zleceniach płatności tj. brak stosownych wykreśleń w pozycji tytułem. W karcie weryfikacji wniosku  

o płatność błędnie wpisano termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy. 

IP otrzymała zalecenie starannego sporządzania zleceń płatności oraz zwrócenia uwagi na informacje 

umieszczone w karcie weryfikacji wniosku o płatność. 

IP stosuje się do powyższego zalecenia.  

W pozostałych sprawach kontrolujący nie stwierdzili uchybień w prowadzonej przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego dokumentacji. 

 

2. Kontrola przeprowadzona przez UKS Kielce w dniach 16.04 – 07.06. 2012 r. 

Ustalenia stwierdzone w IP w ramach przeprowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli  

PO „Ryby 2007-2013” nie wykazały uchybień w sposobie wykonywania czynności przez Świętokrzyskie 

Biuro Rozwoju Regionalnego- Biuro PO Ryby. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości odnosiły się 

do treści dokumentów (akty normatywne, wzór umowy, rozporządzenia) w oparciu o które ŚBRR 

wykonywała swoje zadania. 

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

I. Kontrola Instytucji Zarządzającej – MRiRW. 

W dniach 20-24 lutego 2012 r. w IP przeprowadzona została przez Instytucję Zarządzającą kontrola 

dotycząca sprawdzenia procesu obsługi operacji w osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013. 

W wyniku kontroli samorząd województwa otrzymał następujące zalecenia pokontrolne:  

1. Uzupełnienie karty weryfikacji w operacji nr SW14-6173-SW1400004/11 (OW-IX.042.5.4.11) i SW14-6173-

SW1400003/11 (OW-IX.042.5.3.11). 

2. Weryfikacja przez pracowników sprawdzających wniosek o dofinansowanie części wniosku odnoszącego 

się do Planowania zadania w ramach operacji oraz o wystąpienie o wyjaśnienia do beneficjenta założonych 

wartości liczbowych. Na etapie płatności dogłębna weryfikacja przez pracowników SW założonych 

wartości liczbowych we wniosku o dofinansowanie.  

W odniesieniu do operacji SW14-6173-SW1400002/11 (OW-IX.042.5.2.11) oraz poniesionych wszelkich 

kosztów przez beneficjenta w miejscowości Elbląg lub poza obszarem LSROR należy uznać te koszty za 

niekwalifikowane. Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 

pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371) do kosztów kwalifikowalnych 

operacji nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z jej realizacją poza obszarem LSROR.  

Do przedmiotowej operacji nie ma również zastosowania interpretacja instytucji zarządzającej wydana  

w piśmie z dnia 15 grudnia 2010 r. znak RYB-oz-mb-075-165/10 l.dz. 639. 
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Dwa pierwsze zalecenia zostały uwzględnione przez samorząd województwa, natomiast 3 zostało 

wyjaśnione, jako niezasadne z uwagi na to, że miejscowość Elbląg została wpisana w umowę  

o dofinansowanie i w załącznik do umowy – harmonogram spotkań, z tego względu, że znajduje się tam 

siedziba Urzędu Gminy Wiejskiej Elbląg, która jest partnerem w LGR Zalew Wiślany. Urząd Gminy Wiejskiej 

Elbląg został wpisany jako miejsce spotkania informacyjnego dla beneficjentów we wniosku  

o dofinansowanie na funkcjonowanie LGR „Zalew Wislany“. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 

Rybackich LGR Zalew Wiślany obejmuje swym zasięgiem gminę wiejską Elbląg, co oznacza, że koszty 

operacji sa kwalifikowalne. 

 

II . Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie. 

W okresie od kwietnia do czerwca 2012 roku zostały przeprowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej  

w Olsztynie czynności audytowe w zakresie systemu zarządzania i kontroli PO Ryby 2007-2013 dotyczące 

następujących obszarów:  

 

1. Jasnego zdefiniowania, przydziału i podziału funkcji pomiędzy i wewnątrz instytucji pośredniczących 

(spełnienie wymagań określonych art. 57 lit. a), b), e), art.58 ust. 2, ust. 3, art. 59 rozporządzenia 1198/2006 

oraz art. 38, art. 39 ust. 5, art. 48. Lit. b) rozporządzenia 498. 

2. Posiadania adekwatnych procedur wyboru projektów ( spełnienia określonych w art. 59, lit. a), art. 65. 

lit. a) rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 29, art. 39 ust. rozporządzenia 498/2007. 

3. Posiadania procedur zapewniających adekwatne informacje beneficjentom i posiadania strategii w celu 

pomocy beneficjentom ( spełnienie wymagań określonych w art. 55, art. 59 lit. c), d), f) rozporządzenia 

1198/2006 oraz art. 39 ust.1 rozporządzenia 498/2007. 

4. Posiadania procedur zapewniających adekwatne kontrole zarządcze (spełnienie w art. 59, lit. b), g) 

rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 39 ust. 2-4 rozporządzenia 498/2007. 

5.  Adekwatnej ścieżki audytu (art. 59, lit. c), d), f), art. 87 rozporządzenia 1198/2006 oraz art.14 

rozporządzenia 498/2007. 

6. Wiarygodnych skomputeryzowanych systemów rachunkowości i księgowości, monitorowania  

i sprawozdawczości (art. 57 lit. d, art. 59lit.c) rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 40 ust. 1 i załącznik III 

rozporządzenia 498/2007. 

7. Właściwych działań zapobiegawczych i korygujących w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez 

Instytucję Audytową (art. 61 ust.1 rozporządzenia 1198/2006 oraz art. 42 ust. 3 rozporządzenia 498/2007). 

 

Ustalenia UKS dotyczyły przede wszystkim Książek Procedur do realizacji osi 4 PO Ryby opracowanych 

przez Instytucję Zarządzającą. 
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

1. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzona w terminie 7 maja – 27 czerwca 2012 r. 

Przedmiot kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach 

PO Ryby 2007-2013. 

Tabela 118 Zalecenia pokontrolne 

L. p. Zalecenia pokontrolne / rekomendacje Sposób 
wypełniania 

zaleceń / 
rekomendacji 

1. Rekomendacja horyzontalna: stwierdzono brak procedury dotyczącej sporządzania i przekazania do 
ARiMR poświadczenia kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej 4. 

Informacja 
zawierająca 
zalecenia 
pokontrolne – 
rekomendacje 
horyzontalne, 
została 
przekazana do 
Instytucji 
Zarządzającej 
celem wydania 
odpowiednich 
wytycznych dla 
samorządów. 

2. Rekomendacja horyzontalna: w procedurach stwierdzono brak zapisu dotyczącego weryfikacji 
spełnienia przez wnioskodawców kryteriów mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

3. Rekomendacja horyzontalna: w umowach stwierdzono brak zapisów informujących beneficjentów o 
zasadach rozliczania i kwalifikowania wydatków.  
W procedurach stwierdzono brak zapisu wskazującego na obowiązek stosowania wzorów umów 
opracowanych i zamieszczonych na stronie internetowej przez Instytucję Zarządzającą. 
Stwierdzono brak szczegółowego uregulowania procesu aneksowania umowy dofinansowanie w 
sytuacji, gdy podmiotem wnioskującym o zmianę umowy o dofinansowanie jest Instytucja 
Pośrednicząca. 

4. Rekomendacja horyzontalna: w procedurze dotyczącej kontroli w miejscu operacji  
w ramach środków 4.1 i 4.2 (KP-010-SW/3/z) stwierdzono brak metodologii sporządzania analizy 
ryzyka, metodologii doboru próby oraz zapisów zawartych w OSZiK. 

5. Rekomendacja horyzontalna: w procedurze dotyczącej kontroli w miejscu realizacji operacji KP-010-
SW/3/z stwierdzono brak regulacji dotyczącej obowiązku sprawdzenia systemów księgowych 
beneficjenta pod kątem zapewnienia poprawności podziału kosztów, w przypadku gdy wydatki 
odnoszą się tylko w części do współfinansowanej operacji i zapewnienia poprawności 
kwalifikowalności danego wydatku odpowiednio do jego typu, jeżeli wydatek jest tylko w części 
kwalifikowany (m.in. koszty pośrednie). 

6. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o zapisy dotyczące upublicznienia 
informacji o naborach wniosków o dofinansowanie. 

7. Rekomendacja horyzontalna: Należy określić termin przekazania Samorządowi Województwa 
informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do LGR. 

8. Rekomendacja horyzontalna: Należy opisać w procedurach proces zatwierdzania przyjęcia wniosków 
o dofinansowanie, które zostały otrzymane wraz z listą rankingową od LGR. 

9. Rekomendacja horyzontalna: Należy ujednolicić zapisy karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie z 
instrukcją do tejże karty. 

10. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedurę o wzór informacji o pozostawieniu wniosku 
o dofinansowanie bez rozpatrzenia w sytuacji, o której mowa w art. 37 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 15 
października 2009 r. 

11. Rekomendacja horyzontalna: Rekomenduje się opracowanie wzoru umów o dofinansowanie dla 
wszystkich środków pomocy. 

12. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o zapisy informujące beneficjentów o 
zasadach rozliczania i kwalifikowania wydatków tylko częściowo odnoszących się do 
współfinansowanych operacji oraz określonych rodzajów wydatków, które mogą być uznane za 
kwalifikowane jedynie do pewnych limitów lub proporcji do poniesionych kosztów. 

13. Rekomendacja horyzontalna: Należy zadbać o to, aby beneficjent był poinformowany o zasadach 
konkurencyjności, jakie powinien stosować w przypadku wyłączenia ze stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub dokonywania zakupów poniżej progu 14.000 EURO. 

14. Rekomendacja horyzontalna: Należy opracować wzór wniosku o dofinansowanie dla operacji 
dotyczących wsparcia na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

15. Rekomendacja horyzontalna: Należy zadbać o skuteczne poinformowanie beneficjentów o 
obowiązku przedkładania dokumentów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT. 

16. Rekomendacja horyzontalna: Należy ujednolicić zapisy w sposób umożliwiający stosowanie korekt 
finansowych w zależności od kategorii nieprawidłowości. 

 

17. Rekomendacja horyzontalna: Należy zapewnić właściwe informowanie beneficjentów odnośnie 
dokumentów, jakie winny być składane wraz z wnioskiem  
o dofinansowanie. 

18. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić wdrożeniowe dokumenty programowe o obowiązek 
przedkładania do Instytucji Pośredniczącej kosztorysu inwestorskiego lub oferty, gdy jest to 
wymagane. 

19. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić wymogi stawiane beneficjentom o obowiązek 
przedkładania ofert związanych z realizacją operacji, gdy jest to zasadne. 

20. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić zapisy procedur o proces weryfikacji pod względem 
zgodności z zasadą konkurencyjności, gdy zamówienie udzielone przez jednostkę nie przekracza 
wartości 14.000 EURO lub jednostka jest zwolniona ze stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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21. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić proces kontroli realizowanej przez Instytucję 
Pośredniczącą o weryfikację poziomu finansowania, kwalifikowalności wydatków w projektach 
generujących dochód, zgodności z zasadami pomocy publicznej oraz zgodności operacji z 
odpowiednimi wymogami odnośnie równego traktowania. 

22. Rekomendacja horyzontalna: Należy uszczegółowić w procedurach proces weryfikacji projektu w 
odniesieniu do wymogów dotyczących ochrony środowiska. 

23. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić proces weryfikacji o ocenę wskaźników 
potwierdzających osiągnięcie celu operacji. 

24. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o proces weryfikacji rodzajów wydatków, 
które mogą być uznane za kwalifikowane jedynie do pewnych limitów lub proporcji do poniesionych 
kosztów. 

25. Rekomendacja horyzontalna: Należy zaktualizować załączniki do informacji pokontrolnej. 
26. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o instrukcję wprowadzania danych do 

aplikacji PO Ryby 2007-2013. 
27. Rekomendacja horyzontalna: Zaleca się podjęcie działań mające na celu nadanie uprawnień osobie 

zastępującej pracownika, przeprowadzającego kontrole krzyżowe w systemie w razie jego 
nieobecności. 

28. Rekomendacja horyzontalna: Należy uszczegółowić procedury w zakresie kontroli trwałości projektu.  
29. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić zapisy procedur w zakresie kontroli w miejscu o 

proces potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedkładanych przez 
beneficjenta. 

30. Rekomendacja horyzontalna: Należy zapewnić, iż termin wysyłania informacji o zmianach w 
harmonogramie realizacji operacji dokonywanych przez beneficjenta umożliwi poinformowanie 
beneficjenta kontroli zgodnie z procedurami. 

31. Rekomendacja horyzontalna: Należy w procedurach uszczegółowić proces kontroli projektów 
szkoleniowych. 

32. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o proces wydawania zaleceń pokontrolnych 
oraz monitorowania stanu ich wdrożenia. 

33. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o metodologię sporządzania analizy ryzyka 
oraz o metodologię doboru próby, jak i dokumentowania doboru próby. 

34. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o proces przekazywania rejestrów umów i 
aneksów. 

35. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o zasady archiwizacji dokumentów. 
36. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić proces kontroli w miejscu o weryfikację posiadania 

przez beneficjenta oddzielnego systemu księgowego lub kodu księgowego dla wszystkich transakcji 
związanych z przyznaną pomocą. 

37. Rekomendacja horyzontalna: Zaleca się uzupełnienie systemu PO Ryby o funkcjonalność 
zapewniającą identyfikację kwot dokonanych zaliczek, kompensat oraz środków odzyskanych. 

38. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić zapisy procedur o proces udzielania odpowiedzi na 
zalecenia pokontrolne oraz monitorowania wdrożenia wydanych zaleceń. 

39. Rekomendacja horyzontalna: Zaleca się uzupełnienie wzoru Sprawozdania rocznego/końcowego z 
realizacji osi priorytetowej 4 w ramach PO Ryby 2007-2013 o informacje z przeprowadzonych w 
Instytucji Pośredniczącej kontrolach zewnętrznych i jej wynikach. 

40. Rekomendacja horyzontalna: Należy uzupełnić procedury o proces działań zapobiegawczych i 
naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jednostkowych lub systemowych przez 
Instytucję Audytową, inne organy kontrolne lub w wyniku oceny własnej Instytucji Pośredniczącej. 

 

2. Kontrola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzona w terminie 14 maja – 16 maja 2012 r. 

Przedmiot kontroli: Proces obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa PO Ryby 2007-2013. 

Kontrole przeprowadzone w 2012 wykazały uchybienia w operacji prowadzonej przez Pana Kazimierza 

Kazimierskiego. 

 

FAPA - IP - Przeprowadzone kontrole 

 

W 2012 r. „Roczny plan kontroli na 2012 r.” został zaktualizowany i przekazany w dniu 27.07.2012  

do Departamentu Rybołówstwa. 

W stosunku do operacji, w których zostały stwierdzone drobne uchybienia, wysłane zostały 

zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane przez beneficjentów. 
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W 2012 r. przeprowadzone zostały 3 kontrole doraźne na zlecenie, które zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

W dniu 14 września 2012 r. Fundacja opracowała i przekazała do akceptacji IZ „Roczny plan kontroli 

na rok 2013”. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja dokonała oceny 145 postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych złożonych przez beneficjentów. Sprawdzone postępowania obejmowały: 

Zespół ds. nieprawidłowości dla sprawy nr FAPA-61540-FAPA00032/11 (podejrzenia niedopełnienia 

przez beneficjenta obowiązku informacyjnego) podjął następujące decyzje:  

- brak konieczności zawieszenia płatności na rzecz wnioskodawcy, 

- prowadzone postępowanie wyjaśniające nie wymagało uzyskania opinii od innych instytucji, 

- procedura wyjaśniająca nieprawidłowość nie wymagała powołania eksperta lub rzeczoznawcy, 

- brak wskazania na wykonanie dodatkowych czynności kontrolnych. 

Zespół ds. nieprawidłowości dla sprawy nr 00046-61540-FAPA00025/12, został powołany w wyniku 

podejrzenia nieprawidłowości związanej z uchybieniami podczas udzielenia zamówienia publicznego. 

Fundacja postanowiła nałożyć korektę finansową za uchybienia powstałe podczas udzielania zamówienia. 

Beneficjent został poinformowany o wyniku postępowania wyjaśniającego i odwołał się od decyzji Fundacji. 

Obecnie sprawa jest rozpatrywana. 

Zgodnie z procedurą, dotyczącą „Wyjaśniania, wykrywania oraz raportowania nieprawidłowości”, 

wszystkie prowadzone postępowania wyjaśniające zostały zarejestrowane przez pracownika  

ds. nieprawidłowości w rejestrze nieprawidłowości. Rejestr nieprawidłowości zawiera dane umożliwiające 

sprawną identyfikację oraz określenie stanu zaawansowania prowadzonych postępowań wyjaśniających. 

Na etapie weryfikacji wniosku o płatność pracownicy Fundacji podjęli działania mające na celu 

korektę kwoty zakwestionowanych kosztów w stosunku do dwóch operacji znak sprawy FAPA-61540-

FAPA00013/11 i FAPA-61540-FAPA00011/11. 

 

W zakresie wniosku o płatność FAPA-61540-FAPA00013/11, który obejmował zakup sprzętu, 

materiałów i wyposażenia biura, pracownicy FAPA zakwestionowali kwotę. Korekty dokonano  

na podstawie dokumentów załączonych wraz z wnioskiem o płatność. W związku z tym, iż umowa 

podpisana pomiędzy beneficjentem a Fundacją obejmowała zakup 8 zestawów komputerowych na kwotę 

kwalifikowaną, a we wniosku o płatność beneficjent przedstawił do refundacji zakup 5 szt. za tą samą 

kwotę. Dlatego zgodnie z zapisami umowy, kwalifikowalny koszt zakupu zestawów został obniżony. Drugą 

kwestią było zakwalifikowanie do refundacji 7 komputerów przenośnych typu laptop oraz 7 telefonów 

(beneficjent zgłosił po 8 sztuk) ze względu na zatrudnienie przy realizacji PO Ryby 2007 – 2013 jedynie  

7 pracowników. 

W odniesieniu do wniosku o płatność nr FAPA-61540-FAPA00011/11, na etapie weryfikacji wniosku, 

podjęta została decyzja o obniżeniu refundacji. Z uwagi na oświadczenie beneficjenta zawarte w piśmie  

z dnia 23.05.2012 r., znak RO.VII.052.3.2011, iż kwota nie jest zaksięgowana w odrębnej ewidencji księgowej 

transakcji związanych z operacją, pracownicy merytoryczni Fundacji zakwestionowali tę kwotę. 

Zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach Fundacja sporządzała i przekazywała  
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do IZ kwartalne informacje o nieprawidłowościach/braku nieprawidłowości. 

W celu wykluczenia możliwości uzyskania przez beneficjentów podwójnego finansowania 

dokonywane są kontrole krzyżowe z PO NSRO oraz PT PROW. Kontrole krzyżowe w ramach działań  

PO NSRO przeprowadzane są w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13), natomiast kontrole 

krzyżowe w ramach PT PROW przeprowadza się manualnie, na podstawie danych zbiorczych w formacie 

Raportu podstawowego przekazywanego przez ARiMR każdego miesiąca. Jeżeli po analizie danych  

z Raportu podstawowego zidentyfikowano potencjalny konflikt krzyżowy, kontrole są kontynuowane  

w oparciu o zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zawartych w Raporcie 

pogłębionym, zgodnie z Porozumieniem o współpracy zawartym w Warszawie, w dniu 7 lipca 2009 r. 

pomiędzy Ministrem Rozwoju regionalnego, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wraz z Aneksem nr 1 i nr 2). Kontrole krzyżowe w stosunku  

do wszystkich złożonych wniosków w 2012 roku były prowadzone na bieżąco i nie wykryto żadnych 

nieprawidłowości. Dodatkowo, na prośbę IZ oraz ARiMR w roku objętym sprawozdaniem, Fundacja 

udostępniała dane dotyczące wniosków o płatność w celu wyeliminowania podwójnego finansowania  

z programów PO Ryby 2007-2013 i NSRO. 

 

FAPA - IP - Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

 

W lutym 2012 r. zakończona została kontrola, prowadzona przez MRiRW w zakresie weryfikacji 

prawidłowości rozliczania dotacji na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, przekazaniem do Fundacji 

protokołu końcowego. Został on podpisany przez przedstawiciela FAPA i w dniu 5.03.2012 r. przekazany  

do Departamentu Rybołówstwa MRiRW. 

We wrześniu i październiku 2012 roku w Fundacji prowadzona była kontrola przez MRiRW, 

dotycząca sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach pomocy technicznej PO Ryby 2007-2013. 

Kontrolerzy zweryfikowali proces obsługi wniosków na przykładzie 10 wybranych operacji. W trakcie 

kontroli przekazywane były dodatkowe informacje oraz dostarczane dokumenty. Na zakończenie kontroli, 

Fundacja podpisała w dniu 4.12.2012 r. informację pokontrolną wraz z podaniem planowanych działań, które 

zostaną podjęte na początku 2013 r. 

Fundacja została poddana w 2012 roku czynnościom audytowym przez Urząd Kontroli Skarbowej,  

w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Ryby 2007-2013 w zakresie 

operacji znak sprawy FAPA-61540-FAPA00043/11 „Refundacja wynagrodzeń pracowników realizujących 

zadania Instytucji Zarządzającej za 2009 r. łącznie z trzynastkami wypłaconymi w styczniu 2010 r.”.  

W podsumowaniu audytu, zakończonego w marcu 2012 r., nie stwierdzono żadnych uchybień. 

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2012 roku Ministerstwo Finansów prowadziło w Fundacji 

czynności sprawdzające, w ramach audytu systemów zarządzania i kontroli PO Ryby 2007-2013. Wyznaczeni 

pracownicy Fundacji przygotowywali dokumenty oraz spotykali się z kontrolerami. W dniu 3 sierpniu 2012 r., 

Ministerstwo Finansów przesłało podsumowanie audytu, do którego Fundacja przekazała swoje uwagi  

i komentarze. W dniu 21 listopada 2012 r., Departament Rybołówstwa MRiRW przesłał do Fundacji wstępne 

sprawozdanie z audytu, do którego zapisów FAPA przesłała swoje stanowisko w dniu 27 listopada 2012 r.  
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Na początku września 2012 r., przedstawiciele Fundacji wzięli udział w spotkaniach misji audytowej 

Dyrekcji Generalnej do spraw Morskich i Rybołówstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W trakcie spotkań 

przekazane były informacje i wyjaśnienia dotyczące realizacji osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna  

PO Ryby 2007 – 2013. Raport wstępny został przesłany w listopadzie 2012 roku, z jednym zaleceniem 

uzupełnienia książki procedur dotyczącej kontroli o tryb postępowania po wydaniu zaleceń pokontrolnych 

przez Fundację dla beneficjentów. Fundacja ustosunkowała się do zalecenia i wprowadzi je w trakcie 

najbliższej aktualizacji książek procedur. 

W związku z prowadzoną w 2012 roku ewaluacją PO Ryby 2007–2013, przekazywane były 

informacje dotyczące stanu realizacji osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna. 

 

4.5.2 Działania Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej służące poprawie 

wdrażania Programu  

 

W 2012 r. Komitet Monitorujący PO Ryby 2007-2013 obradował dwukrotnie, ponadto podjęto jedną 

uchwałę w trybie obiegowym. Członkami Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013 są przedstawiciele 

instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej, instytucji koordynującej NSRO, ARiMR, Konwentu 

Marszałków Województw, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Morskiego Instytutu 

Rybackiego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, organizacji pozarządowych działających w obszarze 

ochrony środowiska, rybołówstwa dalekomorskiego, rybołówstwa bałtyckiego, przetwórstwa rybnego,  

w zakresie ryb łososiowatych, karpiowatych oraz rybactwa jeziorowego. W obradach Komitetu 

Monitorującego uczestniczy również przedstawiciel Komisji Europejskiej z głosem doradczym. 

 

Tabela 119 Zestawienie posiedzeń Komitetu i podjętych uchwał. 
Posiedzenie 
KM PO Ryby 

2007-2013 
Termin i miejsce posiedzenia Podjęte uchwały 

IX 27 lutego 2012 r., Warszawa, 
MRiRW 

Uchwała Nr 1/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie Środka 2.5. Inwestycje w 
zakresie przetwórstwa i obrotu w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, 
rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i 
akwakultury” PO Ryby 2007-2013 (uchwała dotyczy wprowadzenia limitu 
pomocy na realizację jednej operacji w Środka 2.5. w wysokości 15 000 000 zł 
(ok. 3,6 mln euro)na jednego beneficjenta w ramach jednego naboru 
wniosków o dofinansowanie) 
Uchwała Nr 2/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie Środka 2.5. Inwestycje w 
zakresie przetwórstwa i obrotu w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, 
rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i 
akwakultury” PO Ryby 2007-2013 (uchwała dotyczy zniesienia progu co 
najmniej 50 % dostępności środków finansowanych w zakresie Środka 2.5 na 
realizację operacji przez mikro i małe przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że 
w zakresie tego Środka priorytet przysługuje mikro i małym 
przedsiębiorstwom w ten sposób, że wnioski o dofinansowanie będą 
składane przez te przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności) 

X 27 czerwca 2012 r., 
Warszawa, MRiRW 

Uchwała nr 3/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
Sprawozdania rocznego z realizacji PO Ryby 2007-2013 za rok 2012 

Tryb obiegowy 
 

13 sierpnia 2012 pismo  
w sprawie, 7 dni na zajęcie 
stanowiska 

Uchwała nr 4/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany PO Ryby 2007-
2013 w zakresie przesunięcia środków finansowych w kwocie 21768144 euro 
(około 89,7 mln zł) z osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty 
rybackiej na rzecz: a) osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i 
akwakultury orazb) osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi 
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Ponadto, podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego m.in. omawiano bieżący stan wdrażania PO Ryby 

2007-2013, przedstawiono Plan informacji i promocji PO Ryby 2007-2013 oraz omówiono wyniki ewaluacji 

śródokresowej. 

 

4.6 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze  

 

Największym problemem w wydatkowaniu środków w ramach Programu jest zagrożenie 

niespełnienia zasady n+2, a co się z tym wiąże niebezpieczeństwo utraty przez stronę polską części alokacji 

przewidzianej na realizację Programu (zgodnie z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006). Główną 

przyczyną zagrożenia zasady n+2 jest niska i powolna kontraktacja i wypłata środków w ramach 4 osi 

priorytetowej. 

Podczas wdrażania osi priorytetowej 1 Agencja podobnie jak i roku poprzednim, w 2012 roku 

największym problemem w wydatkowaniu środków w ramach Programu było zagrożenie niespełnienia 

zasady n+2, a co się z tym wiąże niebezpieczeństwo utraty przez stronę polską części alokacji przewidzianej 

na realizację Programu (zgodnie z art. 90 Rozp. Rady (WE) nr 1198/2006). W 2012 roku, ARiMR mimo,  

że wdraża jedynie trzy osie Programu (63% alokacji programu) zrealizowała płatności w wysokości 

przekraczającej zobowiązania finansowe wobec Komisji Europejskiej (KE), które zostały zawarte  

w programie. Tym samym do końca 2012 r. Agencja rozliczyła wydatki w wysokości 54% dostępnej w ramach 

Osi 1-3 alokacji, podczas gdy w ramach Osi 4 rozliczono zaledwie 2,6% środków przeznaczonych na realizację 

przedmiotowej Osi. 

 Ponadto podczas wdrażania osi priorytetowej 1 Agencja zidentyfikowała problemy dotyczące 

zakresu realizowanych operacji w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność  

w związku z interpretacją art. 25 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) przekazaną pismem  

Ref. Ares(2011)1308168-05/12/2011 z dnia 5 grudnia 2011, w którym Komisja Europejska przedstawiła 

stanowisko w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu urządzeń wpływających na zwiększenie zdolności 

połowowej, np.: urządzenia pozwalające na szybsze holowanie oraz sonary pozwalające na lepszą detekcję 

potencjalnych łowisk. Wykładnia KE różnicuje pojęcia zdolności połowowej i zdolności do prowadzenia 

połowów ryb, co wprowadza nowe elementy oraz nieznacznie modyfikuje kryteria kwalifikowalności 

wydatków przyjęte przez Polskę w zakresie środka 1.3. Zgodnie z argumentacją użytą w przytoczonym 

piśmie Komisji problemy te wynikają przede wszystkim z różnic między wersjami językowymi 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.  

Ponadto podczas wdrażania osi 3 wystąpiły następujące problemy: 

1. Brak możliwości dokonywania nadkontraktacji ponad 100% przyznanego limitu w poszczególnych 

środkach spowoduje konieczność odrzucania pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie. 

W przyszłości w związku z powstaniem oszczędności (w niektórych środkach szacowanych  

na poziomie 10%) uwalnianie się środków finansowych spowoduje niewykorzystanie dostępnego 
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limitu lub konieczność otwierania dodatkowych naborów i ponownej oceny znacznej ilości 

wniosków o dofinansowanie. 

Raporty o nieprawidłowościach: 

Zgodnie z Systemem informowania Instytucję Zarządzającą przez Instytucje Pośredniczące 

o nieprawidłowościach finansowanych w wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, zgłoszeniu  

do MRiRW podlegają wszystkie stwierdzone nieprawidłowości w ramach PO „Zrównoważony …”. Jeżeli 

kwota nieprawidłowości przekracza 10 000 EUR (w części wspólnotowej) informacje o nieprawidłowościach 

przekazywane są w formie raportu, pozostałe sprawy przekazywane są w formie kwartalnego zestawienia 

nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu. W 2012 r. do Departamentu Kontroli Wewnętrznej 

ARiMR zgłoszono 26 nieprawidłowości w ramach osi 1-3, z czego w 20 przypadkach sporządzono raporty, 

natomiast 6 spraw zostało ujętych w kwartalnym zestawieniu nieprawidłowości niepodlegających 

raportowaniu.  

 

Od II kwartału 2012 r. raporty o nieprawidłowościach w wykorzystaniu EFR były przekazywane 

wyłącznie za pomocą systemu IMS, moduł 498. 

Obowiązek sporządzania raportów o działaniach następczych rozpoczął się od III kwartału 2012 r.  

 

Zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych wykorzystaniu Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, instytucja zarządzająca przekazywała do Departamentu Ochrony Interesów 

Finansowych UE w Ministerstwie Finansów (z kopią do Departamentu Instytucji Płatniczej MF) raporty 

oraz zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE: 

 

Raporty: 

I kwartał 2012 r.  

Jeden raport ARiMR – nieprawidłowość dotycząca środka 1.2 - niedostarczeniu w terminie dokumentów. 

 

II kwartał 2012 r. 

Dwa raporty z UM woj. pomorskiego dotyczące środka 4.1- uchybieniach w dokumentach; 

Dwa raporty ARiMR:  

a)dot. środka 2.1 – nieosiągnięci celu umowy o dofinansowanie; 

b) dot. środka 3.2 – naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

III kwartał 2012 r.  

Dwa raporty ARiMR: 

- dot. środka 3.5 - naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 

- dot. środka 3.2 - naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

IV kwartał 2012 r. 
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Trzy raporty ARiMR: 

- dot. środka 3.5 - naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 

- dot. środka 2.2 – niewypełnienie części warunków umowy o dofinansowanie; 

- dot. środka 2.2 - niewypełnienie części warunków umowy o dofinansowanie; 

Jeden raport UM woj. pomorskiego dot. środka 4.1 – nieprawidłowości w dokumentacji.  

Zestawienia nieprawidłowości niepodlegajacych raportowaniu do KE: 

 

I kwartał: 

FAPA - naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 

ARiMR - Naruszenie art. 35 ust. 6 Rozporządzenia WE 1198/2006 z dnia 27.07.2006 tj. założenie w obiekcie 

objętym operacją sklepu detalicznego; 

UM woj. pomorskiego – dwie nieprawidłowości: beneficjent poniósł koszty niekwalifikowane z rachunku 

zaliczki, ponadto kwota przelewu z rachunku zaliczki przewyższyła koszty wynikające z przedstawionego 

dokumentu. 

W związku z wprowadzeniem raportowania w systemie IMS, obowiązek przekazywania do MF-R 

zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE został anulowany od II kwartału 

2012 r. z uwagi na brak takiego wymogu ze strony KE i brak odpowiedniej funkcjonalności w systemie 

informatycznym. 

W stosunku do instytucji pośredniczących IZ zachowało dotychczasowe wymogi zawarte w SION: 

 

II kwartał 2012 r.  

Sześć nieprawidłowości z UM woj. zachodniopomorskiego – nieprawidłowe rozliczenie odsetek, brak 

zwrotu niewykorzystanej w trakcie realizacji operacji zaliczki, koszty niekwalifikowalne pokryte z zaliczki, 

koszty niekwalifikowalne pokryte z zaliczki przeznaczonej na inny etap realizacji operacji. 

Cztery nieprawidłowości z UM woj. pomorskiego- nieprawidłowe wydatkowanie środków z rachunku 

zaliczki. 

Trzy nieprawidłowości z ARiMR - promowanie marek handlowych w kampanii promującej ryby, 

Przerobienie dokumentu i użycie go jako autentycznego, uchybienia w dokumentacji. 

 

III kwartał 2012 r. 

Dwie nieprawidłowości ARiMR - nieprawidłowe wydatkowanie środków z rachunku zaliczki. 

Dwie nieprawidłowości ARiMR - negatywna ocena postępowania przetargowego. 

 

IV kwartał 2012 r. 

Cztery nieprawidłowości z UM woj. pomorskiego - Nieprawidłowe wydatkowanie środków z rachunku 

zaliczki. 

Trzy nieprawidłowości z ARiMR – brak aktualnego pozwolenia wodno-prawnego, nieprawidłowo podano 

wielkość stawu, krzyżowanie nurtu w obiekcie hodowli (korekta wniosku o płatność). 
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Zmiany w raportowaniu nieprawidłowości będą uwzględnione w aktualizowanej wersji dokumentu SION, 

przygotowywanej przez MF-R. 

 

4.7 Zalecenia Komisji sformułowane w następstwie dorocznego badania programu operacyjnego 

 

4.7.1 Sposób wykonania zaleceń Komisji lub przedstawienie powodów nie wykonania 

zaleceń 

 

Audyt DG Mare w zakresie Europejskiego Funduszu Rybackiego: 2012/PL/EPM2/1 Memorandum 

planowanego audytu (MPA) „Zniwelowanie luki w zakresie pewności” 

Termin przeprowadzenia audytu: 27.08.-04.09.2012 r. . 

Zakres: Uzyskanie wystarczającej pewności, że systemy zarządzania i kontroli odnoszące się do programu 

operacyjnego funkcjonują skutecznie 

 

PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH USTALEŃ I DZIAŁAŃ / REKOMENDACJI 

 

Ustalenia: IP przedstawiają wyniki kontroli na miejscu przeprowadzonych dla poszczególnych projektów 

poprzez wprowadzanie ich w systemie informatycznym w zakładce „Kontrola na miejscu". Nie zawiera ona 

danych na temat nieprawidłowości ustalonych podczas kontroli zarządczych innymi metodami weryfikacji 

niż kontrola na miejscu. 

Działania, które należy podjąć: IP powinny zapewnić, aby we wszystkich przypadkach wykrycia 

nieprawidłowości w danym projekcie wskazano jej charakter w systemie informatycznym. 

Ponadto zaleca się. aby informacje dotyczące nieprawidłowości (finansowych i niefinansowych) wynikające 

z kontroli zarządczych innych niż kontrole na miejscu były wprowadzane do systemu. Dzięki temu IZ może 

mieć kompleksowe dane na temat nieprawidłowości wykrytych na poziomie projektów. 

Uwagi państwa członkowskiego Procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości  

są zgodne z art. 57 ust. 1 lit h Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 Aplikacja PO Ryby zgodnie  

z założeniami przewidziana jest do gromadzenia danych niezbędnych do wygenerowania raportu  

na potrzeby Komisji Europejskiej (tzw. INFOSYS) oraz automatycznego przekazywania danych do systemu 

finansowo-księgowego. Informacje na temat nieprawidłowości rejestrowane są w systemie 

informatycznym nadzorowanym przez Departament Kontroli Wewnętrznej ARiMR. DWR zauważa,  

że Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzania, rozpatrywania oraz przekazywania informacji  

o nieprawidłowościach (zawarta w procedurach Departamentu Wsparcia Rybactwa) podaje reguły 

postępowania pracowników jednostek weryfikujących/autoryzujących wnioski o dofinansowanie/płatność, 

obowiązujące w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości (o których mowa w art. 3 lit. q 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 zgodnie z którym za nieprawidłowość należy uważać jakiekolwiek 

naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu 

gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej 
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w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego), w zakresie ich rozpatrywania, 

stwierdzenia i raportowania, dla środków wdrażanych w ramach PO Ryby 2007-2013. Z przedmiotowej 

instrukcji wynika, że po stwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości zastosowanie ma Książka Procedur 

Departamentu Kontroli Wewnętrznej KP-611-243-ARiMR Procedury przekazywania informacji  

o stwierdzonych nieprawidłowościach. Zgodnie z przedmiotową książką w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, o których mowa powyżej są one wprowadzane do informatycznego Rejestru 

Nieprawidłowości RIUP. 

Odnośnie zalecenia skierowanego do IZ w zakresie pozyskiwania informacji o napotkanych 

nieprawidłowościach lub uchybieniach uprzejmie informuję, iż ww. dane IZ pozyskuje różnymi ścieżkami. 

Zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach IZ posiada informacje o beneficjentach,  

w których realizowanych projektach wystąpiły nieprawidłowości. Kontroli systemowych w instytucjach 

pośredniczących - na podstawie próby operacji do kontroli. W zakresie osi 1 od Okręgowych Inspektorów 

Rybołówstwa Morskiego w zakresie naruszenia przepisów o WPR. Z systemu informatycznego PO Ryby  

z zakładki „kontrola na miejscu". W zakresie osi 2 od Powiatowego Lekarza Weterynarii a w zakresie 

wszystkich osi dodatkowo od instytucji kontrolujących. 

Ostateczne stanowisko komisji: Audytorzy Komisji podtrzymują zalecenie, aby w przypadku 

nieprawidłowości wprowadzanych do systemu informatycznego PO Ryby każdorazowo wskazywano  

w systemie informatycznym charakter nieprawidłowości, a IZ podjęła działania dla zapewnienia,  

iż wszystkie IP wprowadzają dane w sposób spójny. 

Zalecenie pozostaje otwarte do czasu przedstawienia Komisji informacji nt. działań podjętych przez IZ/IP 

dla jego realizacji. 

 

Ustalenia: IZ przeprowadza swoje kontrole, w tym kontrole IP, regularnie otrzymuje od nich informacje  

i utrzymuje regularny kontakt z IP, obejmujący np. kwartalne spotkania z IP dla osi 4, w trakcie których 

omawiane są problemy napotkane przez te IP. Jednak IZ nic posiada kompleksowych informacji na temat 

kwestii stwierdzonych w przypadku poszczególnych projektów, co negatywnie wpływa na jej zdolność 

identyfikowania potencjalnych problemów systemowych. 

Działania, które należy podjąć: IZ powinna w regularnych odstępach czasu analizować wyniki kontroli 

zarządczych dokonywanych na różnych poziomach systemu zarządzania i kontroli (kontroli systemu, 

projektów indywidualnych) w celu identyfikacji potencjalnych problemów systemowych. Ta analiza 

powinna zostać udokumentowana. 

uwagi państwa członkowskiego: Zgodnie z zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie koordynowania w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi obiegu dokumentów kontroli przeprowadzanych przez krajowe organy kontroli zewnętrznej 

oraz realizacji zadań kontrolnych IZ dokonuje analizy i sprawozdania czynności kontrolnych przez nią 

realizowanych w kwartalnych odcinkach czasowych. 

Zgodnie z odp. zawartą w uwagach PC do ustalenia 1 uprzejmie informuję, iż IZ posiada kilka źródeł 

informacji odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w realizowanych operacjach, a ponadto często bywa 

sama źródłem przekazującym IP stwierdzone nieprawidłowości np. Europejski Trybunału Obrachunkowego 
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w przeprowadzonej w dniach 13-17.09.2010 kontroli pt. urządzania działaniami UE w zakresie redukcji 

nadmiernej zdolności połowowej" stwierdził, niekwalifikowalność wydatków mających na celu zwiększenie 

zdolności statków rybackich do prowadzenia połowów, IZ podczas kontroli osi 4 stwierdziła,  

ze wnioskodawcy na ten sam wydatek starają otrzymać refundację w ramach osi 4. Po stwierdzeniu błędu 

systemowego przez kontrolujących IZ poinformowała SW oraz LGR o niekwalifikowalności wydatku i jego 

niemożności do kontraktacji. 

IZ organizuje częste spotkania z 1P w celu wyjaśnienia napotkanych problemów, które mogą być  

w przyszłości uznane jako nieprawidłowość. 

Ponadto IZ gromadzi, analizuje, udostępnia i sprawozdaje wszystkie zalecenia instytucji kontrolujących 

(zewnętrznych) oraz istotniejsze instytucji pośredniczących, które mają charakter systemowy. 

Ostateczne stanowisko komisji Audytorzy Komisji biorą pod uwagę stanowisko IZ potwierdzające, że ma 

ona dostęp do informacji nt. stwierdzonych nieprawidłowości z różnych źródeł, jak też informację  

o dokonywaniu poprzez nią analiz własnych czynności kontrolnych, zaleceń zewnętrznych instytucji 

kontrolnych oraz istotnych zaleceń IP, które mają charakter systemowy. 

Audytorzy Komisji podtrzymują zalecenie, aby IZ w regularnych odstępach czasu dokonywała 

udokumentowanej analizy wyników kontroli zarządczych. Jedynie te kontrole obejmują wszystkie projekty 

finansowane w ramach PO, i analiza ich wyników zwiększy zapewnienie dot. prawidłowości funkcjonowania 

systemu zarządzania i kontroli, oraz pozwoli na ewentualne wdrożenie środków mających na celu 

zapobieżenie błędom występującym wielokrotnie. 

Zalecenie pozostaje otwarte do czasu przedstawienia Komisji pierwszej dokonanej analizy oraz 

potwierdzenia, że IZ będzie ich dokonywać w przyszłości. 

 

Ustalenia: procedury i karty weryfikacji stosowane do procedowania wniosków o dofinansowanie  

i wniosków o płatność są na ogół szczegółowe i wystarczające. Jednak nie odnoszą się w sposób wyraźny 

do pewnych kwestii związanych z kwalifikowalnością wydatków wynikających z Rozporządzeń UE. 

Działania, które należy podjąć: IZ powinna wyjaśnić, w jaki sposób zapewniana jest zgodność 

zatwierdzonych projektów, do których stosują się wymogi kwalifikowalności . 

uwagi państwa członkowskiego: Odnośnie uwagi ujętej w załączniku nr 2 uprzejmie informuję, iż: 

a) przekwalifikowanie statku rybackiego było pod banderą państwa członkowskiego i z rejestracją  

we Wspólnocie (zob. art. 23 ust. 1 lit b) rozporządzenia 1198/06). 

Zgodnie z obowiązującą Książką Procedur KP-611-240-ARiMR sprawdza na etapie przyznawania pomocy 

(dofinansowania) przynależność statku rybackiego oraz czy jest on wpisany do rejestru statków rybackich 

na podstawie danych z rejestru statków rybackich przekazanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W karcie weryfikacji K-1/240 znajdują się pytania: „Czy wykazany we wniosku o dofinansowanie statek 

rybacki posiada polska przynależność?" i „Czy statek rybacki wykazany we wniosku o dofinansowanie jest 

wpisany do Rejestru Statków Rybackich?". 

Ostateczne stanowisko komisji: Audytorzy Komisji uprzejmie przedstawiają następujące Stanowisko  

w odniesieniu do poszczególnych kwestii: 
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a) wskazane w uwagach pytania znajdujące się w Karcie Weryfikacji służą sprawdzeniu warunków 

kwalifikowalności wynikających z Art. 16 ust. 1. 1) i 2) wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającym Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 

1—Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej. Pytanie Komisji dotyczyło zapewnienia zgodności z art. 23 

ust. 1 lit b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, zgodnie z którym trwałe zaprzestanie działalności 

połowowej statku rybackiego następuje m.in. w drodze przekwalifikowania go na działalność niezwiązaną  

z rybactwem, pod banderą państwa członkowskiego i z rejestracją we Wspólnocie [po przekwalifikowaniu]. 

Zalecenie pozostaje otwarte. 

 

uwagi państwa członkowskiego: b) tymczasowe zaprzestanie połowów nie było sezonowym 

zawieszeniem połowów o powtarzalnym charakterze (zob. art. 24 ust. 3 rozporządzenia 1198/06). 

Warunek jest sprawdzany w karcie weryfikacji poprzez pytanie „Czy zakres planowanej operacji, 

przedstawionej we wniosku o dofinansowanie, jest zgodny z zakresem Środka 1.2 określonym w Programie 

Operacyjnym?", w instrukcji do karty weryfikacji (część C) znajduje się również zapis „Należy pamiętać,  

że uwzględnione do wyliczenia pomocy dni nie mogą wypadać w okresach sezonowego zawieszenia 

połowów o powtarzalnym charakterze (art. 24 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego)". 

Ostateczne stanowisko komisji 

b) zalecenie jest zamknięte. 

 

uwagi państwa członkowskiego: c) jeśli inwestycje na pokładzie statków i selektywność zwiększają tonaż 

statku, ma ona miejsce powyżej głównych pokładów i nie poprawia efektywności energetycznej  

(zob. art. 11 ust. 5 rozporządzenia 2371/02). 

Karta weryfikacji wniosku, zawarta w procedurze KP-611-239/ARiMR zawiera pytanie dotyczące wzrostu 

zdolności połowowej (rozumianej -zgodnie z wykładnią art. 25 ust 2 rozporządzenia 1198/2006 Komisji 

Europejskiej z 3 marca 2011 r. jako tonaż statku wyrażony w GT). Zgodnie z procedurą Agencji, wzrost 

zdolności połowowej (wzrost tonażu w GT) w efekcie realizacji operacji wyklucza możliwość 

dofinansowania operacji. Zatem jakikolwiek wzrost zdolności połowowej, bez względu na lokalizację 

inwestycji w obrębie statku, jest kosztem niekwalifikowanym. 

Ostateczne stanowisko komisji 

c) zalecenie jest zamknięte. 

 

uwagi państwa członkowskiego:  

d) spełniony jest jeden z następujących warunków dotyczących projektów w zakresie narzędzi 

połowowych: -statek jest objęty planem dostosowania nakładu połowowego (zob. art. 5 rozporządzenia 

2371/02), dany statek dokonuje zmiany swojej metody połowowej i przechodzi z danego obszaru połowów 

na inny, w którym stan zasobów umożliwia ich prowadzenie; lub - nowe narzędzia są bardziej selektywne 
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oraz spełniają uznane kryteria i praktyki w zakresie ochrony środowiska, które wykraczają poza zakres 

zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa UE 

IZ wystąpi do ARiMR aby przy najbliższej zmianie KP wprowadziła pytanie odnośnie spełnienie powyższego 

zobowiązania. 

Ostateczne stanowisko komisji 

d) Zalecenie pozostaje otwarte. 

 

uwagi państwa członkowskiego:  

e) Projekt dotyczący pierwszej wymiany narzędzi połowowych jest związany z jednym z poniższych: 

- służy zagwarantowaniu ich zgodności z nowymi wymogami technicznymi dotyczącymi 

selektywności określonymi w prawie wspólnotowym, a pomoc może być udzielana do momentu gdy 

standardy te zaczną obowiązywać lub wyjątkowo przez krótki okres po tej dacie, lub 

- służy ograniczeniu wpływu rybactwa na gatunki niekomercyjne (zobacz art. 25 ust. 8 

rozporządzenia 1198/2006) 

Warunki są sprawdzane w karcie weryfikacji w książce KP-611-239/ARiMR poprzez pytanie „Czy wymiana 

silnika statku rybackiego i/lub wymiana narzędzi połowowych jest Zgodna z art. 25 rozporządzenia  

nr 1 1 9 8 / 2 0 0 6 ? ”  

Ostateczne stanowisko komisji 

e) Zalecenie jest zamknięte. 

uwagi państwa członkowskiego:  

f) Indywidualne premie dla rybaków odbierających rekompensatę społeczno-gospodarczą przyznaną na 

mocy art. 27 ust. 2 i 3 Rozporządzenia 1198/2006 spełniają wszystkie określone tam warunki. 

Wymagania te sprawdzane są w stosunku do osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz statku, który 

zamierza nabyć, na podstawie danych we wniosku o dofinansowanie potwierdzanych załącznikami. 

Procedura weryfikacji wniosku o dofinansowanie KP-611-240-ARiMR, w tym karta weryfikacji, stosowana do 

procedowania wniosków o dofinansowanie, zawiera pytania służące do weryfikacji warunków, określonych 

w art. 27 rozporządzenia 1198/2006. Weryfikacji podlega m.in. wiek wnioskodawcy, ilość lat 

przepracowanych w zawodzie rybaka lub odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz wiek i długość 

nabywanego statku rybackiego. 

Ostateczne stanowisko komisji 

f) Zalecenie jest zamknięte. 

uwagi państwa członkowskiego:  

g) projekt w ramach osi 2 nie skutkuje przeniesieniem własności, również poprzez zakup różnych 

komponentów przedsiębiorstwa [kupowanych oddzielnie gruntów, budynków, sprzętu itp.] 

IZ wystąpi do A.RLMR aby przy najbliższej zmianie KP wprowadziła pytanie odnośnie spełnienie 

powyższego zobowiązania. 

Ostateczne stanowisko komisji 

g) Zalecenie pozostaje otwarte. 

uwagi państwa członkowskiego:  
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h) projekt nie wywołuje efektów przeciwnych do zamierzonych, takich jak nadmiar produkcji 

W ramach prowadzonej w Polsce gospodarki rybackiej w akwakulturze nie występuje ani nie wystąpi  

do końca obecnej perspektywy finansowej nadmiar zdolności produkcyjnej żadnego gatunku Ryby. 

Ostateczne stanowisko komisji: 

h) Zgodnie z art. 28 ust 5. Rozporządzenia 1198/2006 "Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie 

mechanizmy w celu uniknięcia efektów przeciwnych do zamierzonych, w szczególności ryzyka stworzenia 

nadmiaru zdolności produkcyjnej lub negatywnego wpływu na ochronę zasobów rybactwa." Nadmiar 

zdolności produkcyjnej nie jest zatem jedynym możliwym efektem przeciwnym do zamierzonych, lecz 

stanowi jedynie jego przykład. 

Zalecenie pozostaje otwarte. 

uwagi państwa członkowskiego:  

i) działania są prowadzone w celach zarobkowych przy użyciu sprzętu pływającego służącego do połowu 

wyłącznie w wodach śródlądowych 

Uprzejmie informuję, iż przytoczony powyżej fragment art. 33 ust. 1 rozp. 1198/2006 nie jest zobowiązaniem 

tylko definicją rybołówstwa śródlądowego taką samą jak inne definicje zawarte w art. 3 rozp. 1198/2006. 

Ostateczne stanowisko komisji: 

i) Zgodnie z art. 33 ust 8 Rozporządzenia 1198/2006 "Instytucja zarządzająca podejmuje wszystkie środki 

niezbędne w celu zapewnienia, że przy użyciu sprzętu pływającego, na który otrzymywane jest wsparcie 

finansowe z EFR zgodnie z niniejszym artykułem, nadał prowadzone są połowy wyłącznie na wodach 

śródlądowych." [podkreślenie dodane] Art. 19 ust. 1 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 -Akwakultura, 

rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury nie zawiera 

takiego ograniczenia Także Karta Weryfikacji K-Bl 2.4/250 nie zawiera pytania odnoszącego się do tej 

kwestii.  

Zalecenie pozostaje otwarte. 

uwagi państwa członkowskiego:  

J) projekt nie obejmuje kosztów związanych z połowami zwiadowczymi 

Z uwagi na specyfikę prowadzonej gospodarki rybackiej na morzu Bałtyckim nie występują połowy 

zwiadowcze. W związku z powyższym w ramach środka 3.1 Działania wspólne nie powinien być złożony 

żaden wniosek o dofinansowanie. 

Ostateczne stanowisko komisji 

j) Zalecenie jest zamknięte 

uwagi państwa członkowskiego:  

k) Działania są realizowane przez podmioty publiczne lub pól publiczne, uznane organizacje handlowe lub 

inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwo członkowskie (zob. art. 38 ust 3 rozporządzenia 

1198/06). 

Książka Procedur KP-611-253-ARiMR, w tym karta weryfikacji stosowana do procedowania wniosków  

o dofinansowanie, zawiera pytania eliminujące podmioty nieuprawnione lub operacje nie kwalifikujące się 
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zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia 1198/06 oraz w/w rozporządzeniem dotyczącym osi 3. Pytania 

wyczerpują wszystkie rodzaje podmiotów, wymienione w rozporządzeniu dla osi 3, podmiot inny,  

niż wymieniony w procedurze (rozporządzeniu krajowym) nie kwalifikuje się do wsparcia. Również rodzaj 

operacji realizowany przez każdy z rodzajów wnioskodawców inny niż w procedurze (rozporządzeniu 

krajowym) nie kwalifikuje się do wsparcia. 

Ostateczne stanowisko komisji 

k) Zalecenie jest zamknięte 

uwagi państwa członkowskiego:  

l) zarybianie jest dozwolone jedynie w przypadku, gdy zostało to przewidziane w prawie wspólnotowym 

Zgodnie z Planem Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce zatwierdzonym przez KE, oraz art. 33  

ust. 3 rozp. 1198/2006 Polska do celów zarybiania wyznaczyła tylko jedną instytucję - Instytut Rybactwa 

Śródlądowego. Tym samym wnioski o dofinansowanie na zarybianie węgorzem może w ramach środka 3.2 

Ochrona i rozwój fauny i flory złożyć tylko jeden podmiot. 

Ostateczne stanowisko komisji 

l) Zalecenie jest zamknięte. 

 

uwagi państwa członkowskiego:  

m)  wyniki projektów pilotażowych są przedstawiane w sprawozdaniach technicznych udostępnianych 

do wiadomości publicznej IZ wystąpi do ARiMR aby przy najbliższej zmianie KP wprowadziła pytanie 

odnośnie spełnienie powyższego zobowiązania. 

Ostateczne stanowisko komisji 

m) Zalecenie pozostaje otwarte. 

uwagi państwa członkowskiego 

n) projekty pilotażowe obejmują stosowną analizę naukową następującą po projekcie pilotażowym oraz 

stosowną ocenę jakościową sprawozdań technicznych. 

IZ wystąpi do ARiMR aby przy najbliższej zmianie KP wprowadziła pytanie odnośnie spełnienie powyższego 

zobowiązania. 

Ostateczne stanowisko komisji 

n) Zalecenie pozostaje otwarte. 

Zalecenia zawarte w pkt 3 ppkt a), h) oraz i) powyżej zostaną zamknięte po przedstawieniu przez IZ 

wyjaśnienia, w jaki sposób zapewniana jest zgodność zatwierdzanych projektów, do których stosują się 

wymogi kwaliftkowalności w nich wymienione, z tymi wymogami. W przypadku, gdy niektóre z tych 

wymogów nie były w pełni weryfikowane, IZ: 1. zapewni, aby zmieniono stosowne procedury weryfikacji 

projektów tak, aby uwzględnić te wymogi, i przekaże je Komisji, oraz 2. zapewni przegląd wcześniej 

zatwierdzonych projektów w celu sprawdzenia, czy spełniają one wszystkie stosowne kryteria 

kwaliftkowalności. Wyniki przeglądu zostaną przekazane Komisji. 

Zalecenia zawarte w pkt 3 ppkt d), g), m) oraz n) powyżej zostaną zamknięte po przedstawieniu przez IZ: 1. 

informacji, że procedury weryfikacji projektów zostały zmodyfikowane tak, aby uwzględnić te wymogi, 
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wraz z kopiami zmienionych dokumentów, oraz 2. potwierdzenia, iż wcześniej zatwierdzone projekty 

spełniają wszystkie stosowne kryteria 

kwalifikowalności. 

IZ powinna zapewnić podjęcie odpowiednich kroków wobec ewentualnych projektów niespełniających 

warunków kwalifikowalności. 

Ustalenia: W trakcie procedowania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność IP prowadzą 

działania służące zwalczaniu nadużyć finansowych: mające na celu zapobieganie nadużyciom finansowym  

i wykrywanie ich (np. zawyżaniu przez potencjalnych beneficjentów kosztów współfinansowanych 

produktów i usług, przedstawianiu fikcyjnych ofert od kontrahentów), takie jak kontrola przedstawionej 

dokumentacji budowlanej przez uprawnionego eksperta budowlanego, porównanie kosztów sprzętu 

przedstawionych przez potencjalnego beneficjenta z cenami takiego sprzętu itd. Takie działania nie są 

jednak dokumentowane. 

Działania, które należy podjąć: Instytucje weryfikujące wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność 

powinny odnotowywać w dokumentacji projektu działania podjęte w celu wykrycia nadużyć finansowych i 

zapobiegania im. Dzięki temu zapewniona będzie odpowiednia ścieżka audytu i możliwe późniejsze 

potwierdzenie, że takie działania zostały podjęte w odniesieniu do danego projektu. Może to również 

przyczynić się do ustanowienia w późniejszym okresie (np. w kolejnym okresie programowania) najlepszych 

praktyk w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i wykrywaniu ich. 

uwagi państwa członkowskiego: W instrukcjach do kart weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz  

o płatność znajdują się zapisy z których wynika, że wszystkie dokumenty robocze (notatki, wyliczenia, 

zapiski pracownika, dodatkowe materiały itd.) powstałe podczas oceny wniosku muszą być podpisane 

przez osobę sporządzającą, datowane, oznaczone znakiem sprawy oraz dołączane do teczki wniosku. 

Materiały, o których mowa powyżej to również, w rozumieniu instrukcji, dokumenty służące ocenie 

racjonalności kosztów, obowiązkowa załączane do dokumentacji (np.: wydruki ze stron internetowych, 

kopie stron katalogów, literatury fachowej itp.), które stanowią ślad rewizyjny z przeprowadzonej 

weryfikacji. Zgodnie z procedurami, jeżeli na poziomie wniosku o dofinansowanie weryfikujący odmawia 

przyznania pomocy fakt ten odnotowuje w karcie weryfikacji wraz z podaniem przyczyny odmowy. Jeżeli 

nieprawidłowość stwierdzana jest na etapie wniosku o płatność to wówczas zgodnie z procedurami 

dokonuje się korekty kosztów. W sytuacji podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości o których mowa w art. 

3 lit. q Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 informacje na temat przedmiotowych nieprawidłowości 

rejestrowane są w systemie IMS (moduł 498). zgodnie z Systemem Informowania o Nieprawidłowościach. 

Powyższe potwierdza, że działania instytucji pośredniczących w celu wykrycia nadużyć finansowych  

i zapobiegania im znajdują potwierdzenie w gromadzonej dokumentacji. 

Ostateczne stanowisko komisji: Zalecenie jest zamknięte. 

Ustalenia: Ostatnim etapem kontroli w procedurze dotyczącej kontroli na miejscu KP-08-FAPA-3/z jest 

przekazanie jednostce audytowanej informacji na temat zaleceń i zwrócenie się o informacje, w jaki sposób 

jednostka audytu wana zamierza postąpić w związku z nimi. 

Nie gwarantuje to podjęcia działań w następstwie zaleceń sformułowanych w wyniku kontroli FPPR. 



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

198

Działania, które należy podjąć: Procedurę KP-08-FAPA-3/z należy zmienić tak, aby zapewnić iż zalecenia 

wynikające z kontroli FPPR są odpowiednio wdrażane. 

uwagi państwa członkowskiego Fundacja dokona odpowiedniej aktualizacji książki procedur KP-08-FAPA-

3/z w terminie uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą. 

Ostateczne stanowisko komisji Zalecenie pozostaje otwarte. 

Zostanie ono zamknięte po przekazaniu Komisji informacji o dokonaniu aktualizacji procedury wraz  

z kopiami zmienionych dokumentów. 

Ustalenia: IP [regionalne oddziały ARIMR, samorządy] otrzymują listę projektów wybranych do kontroli na 

miejscu. Kontrole na miejscu są przeprowadzane po przedstawieniu przez beneficjenta wniosku o płatność, 

co oznacza, ze w pewnych przypadkach miedzy wybraniem projektu do kontroli na miejscu a jej faktycznym 

przeprowadzeniem może minąć długi okres. 

Działania, które należy podjąć: IZ powinna monitorować wykonanie kontroli na miejscu w odniesieniu  

do wybranych projektów i zweryfikować, nie później niż w momencie zaniknięcia PO, czy przeprowadzono 

wszystkie takie kontrole. 

uwagi państwa członkowskiego IZ monitoruje wykonanie Rocznych Planów Kontroli tj. ilości 

przeprowadzonych kontroli na miejscu przez instytucje pośredniczące w odniesieniu do ilości operacji 

realizowanych w zakresie osi nadzorowanych przez te instytucje (zgodnie z zasadami ustanowionymi  

w OSZiK co do ilości przeprowadzonych kontroli w roku). 

Z uwagi, iż ostateczna ocena działalności w tym zakresie będzie możliwa do dokonania w 2016 r.  

IZ przyjmuje przedmiotowe zalecenie do realizacji. 

Ostateczne stanowisko komisji Audytorzy Komisji biorą pod uwagę, że IZ podjęła się realizacji tego 

zalecenia 

Zalecenie jest zamknięte. 

 

SPOTKANIE ROCZNE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ 

W dniu 22 stycznia 2013 r. w MRiRW odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki 

Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej roczne spotkanie dotyczące realizacji PO Ryby 2007-2013  

w 2012 roku. 

 

1. Stan wdrażania Programu Operacyjnego – sprawozdanie roczne za rok 2011 (AIR) i informacje za rok 2012. 

Przedstawiono informację dotyczącą stanu wdrożenia Osi 4 w Polsce na koniec 2012 roku. Przedstawiono 

również informacje dotyczące przeprowadzonych przez LGR konkursów oraz liczby złożonych w Instytucji 

Pośredniczącej (IP) wniosków. 

� W 2012 roku LGR ogłosiły 395 konkursów (od 3 do 15 na LGR) 

� W ramach tych konkursów wnioskodawcy złożyli ok. 3800 wniosków 

� Do końca 2012 r. podpisano 1553 umów w ramach osi 4 PO Ryby 2007-2013 ( 

� Beneficjenci zakończyli realizację 158 projektów 
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Dla porównania, do 31 grudnia 2011 r. zawarto tylko 120 umów. Obecnie przyrost miesięczny na poziomie 

podpisanych umów to ok. 3,5 - 4% kwoty alokacji na oś 4 PO Ryby 2007-2013 (150 - 200 nowych umów  

o dofinansowanie co miesiąc) 

Następnie przedstawiono wyniki ewaluacji dotyczącej wdrażania przez LGR LSROR, która została 

przeprowadzona na zlecenie Instytucji Zarządzającej (IZ) w 2012 r.  

Kolejnym punktem było pokazanie KE działań sieciujących LGR. 

Obecnie funkcjonuje 6 regionalnych sieci LGR 

� Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska Sieć LGR 

� Kujawsko-Pomorskie LGR, 

� Sieć Południowa LGR, 

� Maszoperia Pomorskich LGR,  

� Międzyregionalny Konwent Północnowschodnich LGR, 

� Zachodniopomorska Sieć LGR. 

Oraz jedna krajowa sieć LGR: Konwent Polskich LGR 

Działania: 

� Formułowanie wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących wdrażania LGR 

� Inicjowanie projektów współpracy między LGR 

� Wymiana dobrych praktyk 

Dobre praktyki LGR 

� elektroniczny generator wniosków dla beneficjentów, ułatwiający jego wypełnianie i oszczędzając 

czas, 

� wprowadzenie w SW koncepcji opiekuna projektu i opiekuna danej LGR w celu usprawnienia pracy 

i przepływu informacji, 

� stworzenie poradnika dla beneficjenta przez SW (zawiera praktyczne porady, uzyskane na 

podstawie dotychczasowych doświadczeń i pracy z wnioskodawcami) 

Zidentyfikowane problemy: 

� niski poziom absorpcji środków, pomimo rosnącego tempa kontraktacji 

� czasochłonny proces ubiegania się o środki finansowe przez beneficjentów 

� nieogłaszanie przez LGR konkursów w terminie i formie zgodnej z treści ich strategii 

� słaba komunikacja na linii LGR – beneficjent, wybieranie słabych projektów, które następnie 

odrzuca Samorząd Województwa 

� wybór operacji bez zachowania kworum 

� wysoki poziom wydatkowania środków na funkcjonowanie LGR 

� niezrozumienie roli i zadań komitetu LGR  

Następnie odbyła się dyskusja której wynikiem było podsumowanie dobrych praktyk oraz 

zidentyfikowanych problemów: 

Przedstawiciele KE zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie: 

- LGR powinny dalej pracować nad uelastycznieniem swoich procedur tak, by stały się one proste  

i przyjazne dla beneficjenta oraz nad skuteczniejszym docieraniem do beneficjentów pomocy. LGR 
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powinny w większym stopniu kontaktować się z lokalnymi społecznościami i działać w mniej 

zbiurokratyzowany sposób, 

- Należy dążyć do zwiększania zadań LGR, tak by już na poziomie oceny wniosków w LGR możliwe było 

poprawianie oraz pełniejsza niż do tej pory weryfikacja wniosków, 

- Należy kontynuować prace nad przyspieszeniem oceny i obsługi wniosków o dofinansowanie w IP, 

co w efekcie umożliwi szybszą absorpcję środków, 

 

2. Realizacja Planu Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP) 

Przedstawiono postęp w realizacji PDNP. Poinformowano KE o osiągniętych wskaźnikach trwałego 

wycofania statków rybackich, modernizacji, czasowego zawieszenia działalności połowowej oraz 

odniesiono się do jednego z elementów PDNP, czyli wdrożenia Zbywalnych Kwot Połowowych (ITQ).  

Przedstawiono również postępy i prognozy we wdrażaniu osi Priorytetowej 1. Podstawowe informacje 

dotyczyły wyników finansowych tej osi, planowanego zakończenia realizacji Środka 1.1 Pomoc publiczna  

z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, oraz uruchomienia Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne.  

 

3. Prognoza realizacji Programu Operacyjnego 

Poinformowano Komisję, iż planowane jest przedłożenie do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 

2013 r. poświadczenia wydatków oraz wniosków o płatność na kwotę brakująca do wypełnienia 

zobowiązania n+2. 

 

4. Zarządzanie Programem Operacyjnym i kontrola - Stan realizacji, zaistniałe trudności 

 

5. Wdrażanie Planu Węgorzowego 

Przedstawiono informację o postępach wdrażania w Polsce Planu Węgorzowego. KE uzyskała szczegółowe 

informacje, że Plan jest wdrażany bez zakłóceń, większość najważniejszych elementów Planu została 

wdrożona oraz udało się w br. przeprowadzić zarybienia dorzecza Odry i Wisły narybkiem podchowanym 

węgorza europejskiego. 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 

Sposób realizacji zaleceń KE w stosunku do sprawozdania rocznego: 

1. Załącznik nr 2 został dostosowany wg zgłoszonych uwag i zgodnie z dodatkowymi informacjami 

przekazanymi drogą elektroniczną przedstawia dane za rok 2011. W sprawozdaniu w tabeli nr 128 

przedstawiono kwoty środków finansowych od początku realizacji programu do 31.12.2011 r. 

2. W sprawozdaniu na str. 186 przedstawiono zapewnienie, że kwoty środków finansowych zwrócone 

odpowiednio pomniejszają płatności przesyłane do Komisji "Kwoty zwrócone przez beneficjentów 

pomniejszają zgodnie z obowiązującymi przepisami poświadczenie przekazywane do Komisji 

Europejskiej". Ponadto uprzejmie informuję, że zwrócone przez beneficjentów środki finansowe 

wracają do alokacji programu. 

3. W PO Ryby 2007-2013 nie określono wskaźników dla informacji i promocji. W związku z powyższym 

załącznik nr 3 nie jest wypełniany. Ponadto uprzejmie informuję, że lista beneficjentów EFR została 
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opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem: 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-Ryby-2007-2013/Kontrola-

monitoring-sprawozdawczosc  

 

4.8 Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana (wypełnia się wyłączeni w wypadku, jeżeli zaszły 

zasadnicze modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania) 

  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnych lub systemowych przy wykorzystaniu 

pomocy, ARiMR zobowiązana jest do poinformowania MRiRW o ww. nieprawidłowościach. Sposób 

przekazywania przedmiotowych informacji opisany został w procedurze przekazywania informacji  

o stwierdzonych nieprawidłowościach w ramach PO Ryby 2007-2013 - KP-611-243-ARiMR, zatwierdzonej  

w dniu 3.02.2010. 

 

W ramach Osi 1 w 2012 roku dokonano zwrotów środków finansowych z tytułu należności 

powstałych w wyniku nieprawidłowości leżących po stronie beneficjenta jak i administracji.  

W ramach osi 1 w przypadku środka 1.2 i 1.5 dokonano dobrowolnych zwrotów. 

 
Tabela 120 Środki odzyskane od beneficjentów z tytułu należności powstałych w wyniku błędu administracyjnego w 2012 roku 

Środek 

  
Środki UE 
+krajowe 

Środki UE Środki krajowe 
Ogółem 

(PLN) 
Liczba 
spraw 

będących 
w 

windykacji 
w 2012 

Liczba 
spraw 

czynnych 
wg stanu na 

dzień 
31.12.2012 

Kwota do 
odzyskania 
Należność 
Główna, 
Odsetki 
(euro) 

Należność 
Główna 
(euro) 

Odsetki 
(euro) 

Należność 
Główna 
(euro) 

Odsetki 
(euro) 

1.2  61 16 131263,30 1920,79 507,95 607,99 169,32 3206,05 

1.5  34 10 25127,78 6059,64 1678,97 2019,88 559,67 10318,16 

2.2  14 0,00 0,00 6230,55 0,00 2076,86 0,00 8307,41 

Razem 95 26 156391,10 7980,43 2186,92 2627,87 728,99 13524,21 

 
 
Tabela 121 Środki odzyskane od beneficjentów z tytułu należności powstałych w wyniku nieprawidłowości (środki pobrane w sposób 
nienależny) w 2012 roku 

Środek 

  
Środki UE 
+krajowe 

Środki UE Środki krajowe 
Ogółem 

(PLN) 
Liczba 
spraw 

będących 
w 

windykacji 
w 2012 

Liczba 
spraw 

czynnych 
wg stanu 
na dzień 

31.12.2012 

Kwota do 
odzyskania 
Należność 
Główna, 
Odsetki 
(euro) 

Należność 
Główna 
(euro) 

Odsetki 
(euro) 

Należność 
Główna 
(euro) 

Odsetki 
(euro) 

1.2  8 5 131263,30 1920,79 507,95 607,99 169,32 3206,05 

1.3  1 0 0,00 1108,16 260,99 369,39 87,00 1825,53 

1.4 1 1 18352,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5  3 3 25127,78 6059,64 1678,97 2019,88 559,67 10318,16 

2.2  9 1 211,91 11064,25 466,54 3688,08 155,51 15374,39 

2.5  1 0 0,00 2181,10 59,43 727,03 19,81 2987,37 

3.4  1 1 9319,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 13 9 174743,40 9088,59 2447,91 2997,26 815,98 15349,74 
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Tabela 122 Środki odzyskane od beneficjentów z tytułu należności powstałych w wyniku nieprawidłowości (środki pobrane w 
sposób nienależny) w 2012 roku 

Środek 
 Środki UE Środki krajowe Ogółem (PLN) 

Liczba spraw  
Należność 

Główna (PLN) 
Odsetki (PLN) 

Należność 
Główna (PLN) 

Odsetki (PLN) 

1.2  1 136,17 0,00 45,39 0,00 181,56 

1.5  1 212,86 0,00 70,95 0,00 283,81 

 2.2  1 116,63 0,00 38,88 0,00 155,51 

Razem 2 349,03 0,00 116,34 0,00 465,37 

  

Odzyskane środki zwracane są na rachunek MRiRW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W ramach Osi 2 w 2012 roku dokonano zwrotów środków finansowych z tytułu należności powstałych  

w wyniku nieprawidłowości leżących po stronie beneficjenta jak i administracji. Poza tym w ramach osi 2  

w przypadku środka 2.2 dokonano dobrowolnych zwrotów. Środki te wykorzystywane są zgodnie z art. 96 

rozporządzenia 1198/2006. 

 
W ramach Osi 3, 4 i 5 w 2012 roku nie miały miejsce jakiekolwiek zwroty środków finansowych. Jedynie  

w przypadku środka 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne prowadzone jest postępowanie  

w sprawie zwrotu środków finansowych z tytułu należności powstałych w wyniku nieprawidłowości 

leżących po stronie beneficjenta. 

 
4.9 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006  

 

Program nie był modyfikowany w tym zakresie. 

 

 
4.10 Zmiany w kontekście i ogólnych warunkach realizacji programu  

 

4.10.1 Opis zmian społeczno gospodarczych, legislacyjnych oraz innych mający wpływ na zmianę 

warunków realizacji programu 

 

ZMIANA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

 Z uwagi na powstały niedobór środków finansowych na realizację operacji w ramach Środka 2.2. 

Działania wodno-środowiskowe objętego osią priorytetową 2, spowodowany bardzo dużym 

zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów, tj. hodowców ryb, którzy w znakomitej większości nie 

ujawniali prowadzonej działalności w tym zakresie, oraz z uwagi na konieczność zapewnienia środków 

finansowych na realizację operacji w ramach Środka 3.1. Działania wspólne objętego osią priorytetową 3,  

w szczególności w zakresie wsparcia dla uznanych organizacji producentów oraz współpracy między 

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego, gdzie zainteresowanie, wyrażone wartością 

złożonych wniosków o dofinansowanie znacznie przewyższyło dostępną alokację środków, Instytucja 

Zarządzająca podjęła stosowne działania w celu zapewnienia dodatkowych środków finansowych i objęcia 

pomocą większej grupy beneficjentów w ramach ww. Środków.  



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

203

W dniu 28 marca 2011 r. podjęta została uchwała Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-20132 w sprawie 

zmiany Programu w zakresie przesunięcia środków finansowych. W następnej kolejności, w drodze uchwały 

Nr 183/2011 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Rada Ministrów 

zatwierdziła projekt zmiany Programu. 

Formalny wniosek o zmianę PO Ryby 2007-2013 w zakresie realokacji środków finansowych z osi 

priorytetowej 1 na rzecz osi priorytetowej 2 oraz osi priorytetowej 3, jak również ustanowienia maksymalnej 

kwoty dofinansowania dla każdego statku rybackiego w wysokości 90% stawki ustanowionej za trwałe 

zaprzestanie działalności połowowej w ramach Środka 1.3., przesłany został do Komisji Europejskiej w dniu 

3 października 2011 r. 

Uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany PO Ryby  

2007-2013 umożliwiło zakończenie podjętych wcześniej prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację 

programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013” na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 147, poz. 1192 oraz z 2010 r. Nr 230, poz. 1518), zmierzających  

do przeniesienia środków finansowych ze Środka 1.3. na rzecz Środka 2.2. i 3.1. Ww. rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych weszło w życie w dniu 16 marca 2012 r. 

  W sierpniu 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem rozpoczęła prace poświęcone kolejnej, 

drugiej już zmianie Programu. W dniu 24 sierpnia 2012 r. Komitet Monitorujący Program w drodze uchwały 

nr 4/2012 w sprawie zmiany PO Ryby 2007-2013 wyraził zgodę na zmianę Programu w zakresie realokacji 

środków finansowych w kwocie 21 768 144 euro z osi priorytetowej 1 na rzecz osi priorytetowej 2 oraz osi 

priorytetowej 3. Zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 . o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, został opracowany projekt uchwały Rady 

Ministrów w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany PO Ryby 2007-2013. Zakres zmian przewidziany  

w projekcie uchwały Rady Ministrów jest tożsamy z ww. uchwałą Komitetu Monitorującego Program. 

Procedura krajowa zmiany Programu została zakończona w dniu 8 lutego 2013 r. kiedy Rada Ministrów 

uchwałą nr 14/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany PO Ryby 2007-2013, wyraziła zgodę na zmianę 

Programu w ww. zakresie.  

W następnej kolejności, zgodnie z art. 18 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 

z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Instytucja Zarządzająca Programem 

wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na korektę Programu we wskazanym 

powyżej zakresie. Rozpoznanie wniosku przez Komisję Europejską następuje niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 2 miesięcy od przedłożenia przez państwo członkowie wniosku. 

 

  

                                                           
2 Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój (…) 2007-2013” Nr 1/2011 z dnia 28 marca 2011 r. 
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LEGISLACJA 

 

W 2012 roku weszły w życie następujące regulacje krajowe, które wprowadziły zmiany we wdrażaniu Osi 1 

Programu Operacyjnego 2007-2013: 

 

− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 

pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz 

dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013"(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1220). 

 

W 2012 roku weszły w życie następujące regulacje krajowe, które wprowadziły zmiany we wdrażaniu Osi 2 

Programu Operacyjnego 2007-2013: 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

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. 2012 Nr 0 poz. 751). Głównym powodem nowelizacji rozporządzenia było przyspieszenie 

wydatkowania środków finansowych w ramach PO Ryby 2007-2013. Zakres zmian w rozporządzeniu 

dotyczył środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w ramach „wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub 

przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” i „ochrony zasobów genetycznych 

ryb” oraz środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. Zakres zmian w ramach „wsparcia 

wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” dotyczył 

zmiany przepisu, który przewidywał przyznanie pomocy finansowej na operacje rozpoczęte w latach 

2009-2010. Wprowadzono także przepis mówiący, iż pomoc wypłaca się w formie jednorazowej 

rekompensaty za cały okres realizowania operacji, na podstawie umowy o dofinansowanie,  

bez konieczności składania wniosku o płatność. Analogiczne rozwiązanie dotyczące wypłaty pomocy 

finansowej w formie jednorazowej rekompensaty za cały okres realizowania operacji, na podstawie 

umowy o dofinansowanie, bez konieczności składania wniosku o płatność, przyjęto w ramach „ochrony 

zasobów genetycznych ryb”. W ramach środka 2.5 wprowadzono zapisy dotyczące max. kwoty 

przyznanego dofinansowania (nie większej niż 15 mln zł/3,6 mln euro) dla jednego beneficjenta  

w ramach jednego naboru wniosków. 

 
W 2012 roku weszły w życie następujące regulacje krajowe, które wprowadziły zmiany we wdrażaniu Osi 3 

Programu Operacyjnego 2007-2013: 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 
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pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące 

wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013" (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 658). Zakres 

zmian w w/w rozporządzeniu dotyczy umożliwienia uznanym organizacjom producentów, których 

proces tworzenia rozpoczął się po wejściu w życie rozporządzenia do osi 3, zaliczenia do kosztów 

kwalifikowalnych kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie 

wcześniej niż w dniu 30 września 2009 r. Jednocześnie nowelizacja ww. rozporządzenia umożliwia 

ubieganie się o pomoc finansową uznanym organizacjom producentów, których proces tworzenia 

rozpoczął się przed wejściem w życie rozporządzenia do osi 3, nie wcześniej jednak niż w dniu  

1 stycznia 2007 r. 

 

Pozostałe akty prawne: 

− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego 

"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"  

na lata 2007 - 2013 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1160 ), 

Zmiana ta dotyczyła realokacji środków finansowych ze Środka 3.5 oraz Środka 3.6 na rzecz Środka 

3.3 Wprowadzone zmiany miały na celu realokację środków finansowych do tych Środków, które 

cieszą się największym zainteresowaniem ze strony beneficjentów.1 

 

− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą 

kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach 

programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013" (DZ.U 2012 nr 0 poz. 313) 

 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013 

(Dz.U. 2012 poz. 279 ), 

Zmiana ta dotyczyła realokacji środków finansowych pomiędzy osiami priorytetowymi  

w zakresie przewidzianych uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. ze Środka 1.3 na rzecz 

Środka 2.2 oraz 3.1. Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych w zakresie osi 

priorytetowej 1 tj. ze Środka 1.1 na rzecz Środka 1.4 oraz w zakresie osi priorytetowej 3 tj. ze Środka 

3.6 na rzecz Środka 3.1; 

 

W sierpniu 2012 r. rozpoczęto procedurę zmiany PO Ryby 2007-2013. Opracowany został projekt 

uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Operacyjnego 
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 — 2013”. 

Uchwała została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 8 lutego 2013 r. Uchwała zakłada zmianę 

Programu w zakresie przesunięcia środków finansowych z osi priorytetowej 1 na rzecz osi 

priorytetowej 2 oraz 3; 

 

Informacje dodatkowe: 

Uczestniczono w grupach roboczych Rady UE ds. Wewnętrznej i Zewnętrznej Polityki Rybackiej 

poświęconych negocjacjom nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i 

rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie 

zintegrowanej polityki morskiej].  

Rozpoczęto prace poświęcone opracowaniu Programu Operacyjnego na nową perspektywę 

finansową 2014-2020.  

 
Inne dokumenty 

Umowy 

Umowy: 
 
1) Dotacja celowa w części współfinansowania krajowego, na wykonanie zadania w zakresie dokonywania 

płatności na rzecz beneficjentów realizujących operacje w ramach środków, o których mowa w art. 3 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego – umowa zawarta w dniu 18 stycznia 2012 r. pomiędzy Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dotacji – 

20.459.000 zł (4 960 178,17 euro).  

 

W dniu 11 kwietnia 2012 r. podpisany został aneks do umowy, zwiększający kwotę dotacji do wysokości 

62.849.000 zł (15 214 360,07 euro). Ponadto określono, że Minister sprawuje kontrolę prawidłowości 

wykonywania zadani przez Agencję, w tym wydatkowania przekazanej dotacji zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092). 

 

W dniu 6 sierpnia 2012 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy, zwiększający kwotę dotacji do wysokości 

97.935.000 zł (23 707 908,69 euro).  

 

W dniu 6 listopada 2012 r. podpisany został Aneks nr 3 do umowy, zwiększający kwotę dotacji do wysokości 

167.760.000 zł (40 611 004,87 euro).  

 

W dniu 28 listopada 2012 r. podpisany został Aneks nr 4 do umowy, zwiększający kwotę dotacji  

do wysokości 180.688.000 zł (43 740 589,22 euro).  
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2) W dniu 29 maja 2012 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

a Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, określającej zasady udostępniania, korzystania, obsługi, 

utrzymania i rozwoju systemu informatycznego PO Ryby 2007 – 2013. Zgodnie z podpisanym aneksem, pula 

dostępów do aplikacji dla użytkowników wskazanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została 

powiększona o 50 (ze 120 do 170). 

 

KSIAŻKI PROCEDUR 

W roku 2012 zostały wdrożone i zaktualizowane poniżej wymienione książki procedur w zakresie 

wdrażania osi priorytetowej 1 w ramach PO Ryby 2007-2013  

 

NOWE 

- KP-611-297-ARiMR/1/z Kontrola wypełniania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z otrzymanej 

pomocy finansowej w ramach: osi priorytetowych 1, 2 i 3, zawartych w PO Ryby 2007-2013 oraz  

SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” w zakresie operacji 4.2.1 Trwałe zaprzestanie 

wykonywania zawodu rybaka, weszła w życie 28.09.2012 r. 

- KP-611-296-ARiMR/1/z Nadzór merytoryczny Departamentu Wsparcia Rybactwa nad zadaniami 

realizowanymi przez Oddziały Regionalne ARiMR w zakresie realizacji PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 06.02.2012 r. 

- KP-611-244-ARiMR/2/z Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla środków w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, weszła w życie 30.04.2012 r. 

- KP-611-300-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o dofinansowanie dla środka 2.2„Działania wodno-

środowiskowe” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, weszła w życie 26.07.2012 r. 

 
ZAKTUALIZOWANE: 
 
 
- KP-611-151-ARiMR/3/z Poprawa Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 20.06.2012 r. 

o Opis zmian: 

- KP-611-236-ARiMR/2/z Instrumenty KPA w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 23.07.2012 r. 

- KP-611-239-ARiMR/3/z Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie umowy  

o dofinansowanie, złożonego po dniu 28 czerwca 2011 r. dla Osi 1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie  

- KP-611-239-ARiMR/4/z Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie umowy  

o dofinansowanie, złożonego po dniu 7 listopada 2012 r., dla Osi 1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 18.12.2012 r. 
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- KP-611-240-ARiMR/5/z Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie na podstawie decyzji 

administracyjnej dla Osi 1 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” oraz kontynuacji wypłaty pomocy w ramach operacji 4.2.1. „Trwałe 

zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka” w ramach SPO 2004-2006”, weszła w życie 

28.09.2012 r.  

- KP-611-244-ARiMR/2/z Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla środków w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”, weszła w życie 30.04.2012 r. 

- KP-611-246-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o płatność na podstawie decyzji administracyjnej dla Osi 1 

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 20.06.2012 r. 

- KP-611-248-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie dla Osi 1 – 

Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, weszła w życie 18.12.2012 r. 

- KP-611-250-ARiMR/3/z Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 2 w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

weszła w życie 04.04.2012 r.  

- KP-611-253-ARiMR/3/z Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie dla Osi 3 w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

weszła w życie 04.04.2012 r. 

 

- KP-611-254-ARiMR/3/z Procedura obsługi wniosków o płatność składanych na podstawie umów  

o dofinansowanie zawieranych w zakresie osi 2 i 3 w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 27.07.2012 r. 

 
- KP-611-292-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o dofinansowanie dla Środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne”, 

zawartego w osi priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” w ramach  

PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

weszła w życie 05.06.2012 r. 

 

- KP-611-262-ARiMR/2/z Procedura obsługi wniosków o płatność dla środka 2.2 Działania wodno-

środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk  

i technik w chowie i hodowli ryb w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, weszła w życie 20.06.2012 r. 

 

W związku z przygotowywaną przez IZ nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2011 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - 

Pomoc techniczna, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
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i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Fundacja przekazała propozycje modyfikacji  

i uszczegółowienia niektórych zapisów, co było następnie dyskutowane na spotkaniach roboczych  

z pracownikami Departamentu Rybołówstwa MRiRW. Zaproponowane zostały modyfikacje  

i uzupełnienia zapisów w umowach/porozumieniach z beneficjentami, które były omawiane  

na spotkaniach roboczych w Departamencie Rybołówstwa MRiRW. 

 

W zakresie aktualizacji procedur, wprowadzone zostały w styczniu 2012 r. nowe zapisy do książki 

procedur osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna „Obsługa wniosku o płatność” KP-09-FAPA-4/z,  

w oparciu o zalecenia instytucji audytowej. Po zatwierdzeniu książki przez Sekretarza Stanu w MRiRW, 

została ona wprowadzona do stosowania zarządzeniem Dyrektora Fundacji numer 2/2012 z dnia 9 lutego 

2012 r. Pozostałe książki procedur nie wymagały aktualizacji w 2012 r., natomiast w wyniku zaleceń 

audytu systemowego Ministerstwa Finansów oraz dokonywanej zmiany dokumentów wdrożeniowych 

pod koniec 2012 r., rozpoczęte zostało wprowadzanie uzupełnień i modyfikacji procedur, co zostanie 

zakończone na początku 2013 r. 

 

We wrześniu 2012 r. Fundacja przekazała propozycje zmian załączników do wniosku o dofinansowanie  

i wniosku o płatność. Odbyło się kilka spotkań roboczych z przedstawicielami Departamentu 

Rybołówstwa w celu uzgodnienia zapisów. Ostateczne wersje nie zostały jeszcze zatwierdzone. Ze 

względu na niejasności w przygotowywanych przez beneficjentów wnioskach dotyczących 

wynagrodzeń, Fundacja wprowadziła nowy dokument, który przesyłany jest w uzupełnieniu do wniosku 

o płatność pt. Oświadczenie o wysokości wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań 

związanych z PO Ryby 2007-2013. Dokument ten w jasny sposób porządkuje przekazywane przez 

beneficjentów informacje na temat etatów i wynagrodzenia pracowników. 

 

W okresie sprawozdawczym pojawiały się niejasności, wymagające od pracowników FAPA 

przeprowadzenia uzgodnień z pracownikami IZ, a także wyjaśnienia oraz dokonania interpretacji 

zaistniałych problemów. W tym celu pracownicy ZRW zapoznawali się z ogólnie dostępnymi wytycznymi 

innych programów UE, co pozwoliło Fundacji na sformułowanie odpowiedniego stanowiska  

w odniesieniu do kosztów przedstawionych do rozliczenia przez beneficjentów osi priorytetowej 5, które 

nie zostały w sposób jednoznaczny opisane w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, zawartej  

w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013”. Fundacja przygotowywała i przekazywała do IZ pisma opisujące problemy przy 

kwalifikowalności kosztów wraz z proponowanymi interpretacjami. Po otrzymaniu stanowiska z MRiRW, 

pracownicy, oceniający kwalifikowalność kosztów przedstawionych we wnioskach, postępowali zgodnie 

z wytycznymi przekazanymi przez pracowników IZ. Podkreślić należy również, iż pracownicy FAPA brali 

udział w spotkaniach roboczych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska, które pozwoliło  
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na opracowanie przez Fundację takich samych kryteriów oceny w odniesieniu do wszystkich 

beneficjentów osi priorytetowej 5. 

 

Wszystkie dokonane modyfikacje przyczyniły się do doprecyzowania procesu ubiegania się  

o dofinansowanie realizowanych operacji oraz do prowadzenia przez pracowników Fundacji sprawnej 

obsługi beneficjentów zarówno na etapie przygotowywania jak również rozliczania kosztów w ramach 

osi priorytetowej 5 PO Ryby. 

W ramach Osi 4 

ZMIANY KSIĄŻEK PROCEDUR OBSŁUGUJĄCYCH OŚ 4 PO Ryby 2007-2013 
 

W ramach znowelizowanego w listopadzie 2011 r. rozporządzenia Ministra RiRW z 29 września 2009 r.  

w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa 

zmianie uległy m.in. przepisy prawa dotycząc opracowania i aktualizacji KP dla osi 4 PO Ryby 2007-2013. 

Zgodnie z niniejszą nowelizacją z dnia 04.11.2011 r. do zadań IP należy aktualizacja procedur dla osi 4.  

W efekcie po nowelizacji rozporządzenia zmieniła się rola Instytucji Pośredniczącej w pracach nad książkami 

procedur. Zgodnie z nowym brzmieniem „samorząd województwa realizuje zadania zgodnie z procedurami 

opracowanymi przez samorząd województwa w porozumieniu z instytucją zarządzającą”. 

Powołana została Podgrupa Robocza Województw ds. przygotowania i aktualizacji procedur osi 

priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO Ryby 2007-2013”, 

która podejmie stosowne prace w tym zakresie. W 2012 r. przedstawiciele niniejszej Podgrupy uczestniczyli 

w spotkaniach z przedstawicielami IZ poświęconych aktualizacji procedur. Spotkania te były kontynuacją 

rozpoczętych w 2011 r. prac zmierzających do aktualizacji wszystkich 13 książek procedur obsługujących oś 4 

PO Ryby 2007-2013. 

W 2012 r. Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał  

do SW pismem z dnia 14 lutego 2012 r. zaktualizowane Książki Procedur (KP-001- KP013) dla osi 

priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Procedury te zostały zatwierdzone w dniu 8 lutego 2012 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Do stosowania przez pracowników SW zostały przekazane następujące książki procedur: 

1. Książka Procedur obsługi wniosków o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji  

w zakresie środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach PO „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (KP-001-SW/3/z). 

2. Książka Procedur obsługi wniosków o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji  

w zakresie środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2.„Wsparcie nar rzecz 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (KP-002-SW/3/z). 

3. Książka Procedur obsługi wniosków o płatność obejmującej realizację operacji osi priorytetowej 4 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego 
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  

(KP-004-SW/3/z). 

4. Książka Procedur wykrywania, wyjaśniania oraz raportowania nieprawidłowości w zakresie osi 

priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

(KP-005-SW/3/z). 

5.Książka Procedur rozwiązywania umowy o dofinansowania na wniosek beneficjenta (KP-006-SW/3/z).  

6. Książka Procedur zwrotu beneficjentowi dokumentu związanego z prawnym zabezpieczeniem 

wykonania zobowiązań przez beneficjenta w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (KP-007-SW/3/z). 

7. Książka Procedur poprawy Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (KP-008-SW/3/z). 

8. Książka Procedur rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie osi priorytetowej 4 - 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”  

(KP-009-SW/3/z). 

9. Książka Procedur kontroli w miejscu realizacji operacji. Przeprowadzanie kontroli na etapie wniosków 

 o dofinansowanie/wniosków o płatność/realizacji umowy o dofinansowanie/ nieprawidłowości/naruszenia 

prawa/związania z celem w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” (KP-010-SW/3/z). 

10. Książka Procedur oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osi priorytetowej 4 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa (KP-011-SW/2/z). 

11. Książka Procedur przekazywania sprawozdań oraz jej zakres, tryb i terminy w zakresie osi priorytetowej 

4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (KP-012-SW/3/z). 

12. Książka Procedur dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w zakresie osi priorytetowej 4 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (KP-013-SW/3/z). 

13. Książka Procedur weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony umowy  

w zakresie środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. (KP-003-SW/3/z). 

 
WZORY DOKUMENTÓW WDROŻENIOWYCH W RAMACH OSI 4 PO Ryby 2007-2013 

 

W związku z nowelizacją pod koniec listopad 2011 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej  

na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych  
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od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Instytucja Zarządzająca na przełomie 2011 i 2012 r. 

dostosowała część dokumentów wdrożeniowych do ww. nowelizacji. Zmianie uległy poniższe wzory 

dokumentów: 

- Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem 

realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności (Styczeń 2012) 

- Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie 

realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności (Maj 2012) 

- Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej  

i międzynarodowej" (Maj 2012) 

- Wniosek o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji 

operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności  

i aktywizacji lokalnych społeczności (Grudzień 2011) 

- Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem 

realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności (Marzec 2012) 

- Wzór wniosku w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej  

i międzynarodowej” (Marzec 2012)  

 
5 SPOSÓB WYKORZYSTANIA POMOCY TECHNICZNEJ  

 

5.1 Opis wykorzystania pomocy technicznej 

 

Ze środków pomocy technicznej mogą korzystać wszystkie podmioty realizujące PO Ryby 2007-2013  

tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorządy Województw, Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego, Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca i Instytucja Audytowa. 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

W 2012 r., MRiRW na realizację operacji w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013 

zaplanowało kwotę 12 666 241,00 zł (ok. 3 mln euro), z czego wydatkowano 10 553 882,61 zł (ok. 2,5 mln euro), tj. 

83,32%. 

W 2012 r. ze środków pomocy technicznej sfinansowano wynagrodzenia 100 pracowników 

oddelegowanych do zadań związanych z Programem, wyremontowano użytkowane przez nich 

pomieszczenia biurowe, pokryto koszty eksploatacji tych pomieszczeń oraz wyposażono stanowiska pracy  

w niezbędny sprzęt biurowy. 
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W ramach pomocy technicznej sfinansowano usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Korzystano z usług 

obejmujących tłumaczenia, a także sfinansowano wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników. 

Wyjazdy krajowe obejmowały m.in. kontrole realizacji Programu u beneficjentów, jak również w ARiMR. 

Ze środków pomocy technicznej sfinansowano również szkolenia i kursy językowe. Pracownicy MRiRW 

uczestniczyli w: 

- szkoleniach językowych: 

• angielski 

• niemiecki 

- szkoleniach tematycznych krajowych: 

• Zamówienia publiczne dla zaawansowanych. Analiza najczęściej popełnianych błędów”  

• Bilans zamknięcia w jednostkach sektora finansów publicznych za 2011 r. oraz dostosowanie ksiąg 

rachunkowych do zasad obowiązujących od 2012 r.”  

• „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 r. w jednostkach sektora finansów publicznych” 

• „Wykonalność decyzji administracyjnych w kontekście prowadzenia postępowania egzekucyjnego  

w administracji”  

- konferencjach – warsztatach tematycznych: 

• „Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach hydrotechnicznych dla restytucji ryb 

dwuśrodowiskowych” 

- seminariach i sympozjach zagranicznych: 

• Summer Seminar „Handling Irregularities in EU Funded Projects” w Berlinie, 

• Sympozjum “7th European Annual Symposium with Workshop “EU Funds 2012 - ERDF, ESF, CF. 

EAFRD, EFF” w Berlinie 

 

Ze środków pomocy technicznej PO Ryby 2007-2013 zostały również opłacone koszty uczestnictwa 

pracowników w następujących studiach podyplomowych: 

- „Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych” 

Ponadto sfinansowano koszty uczestnictwa pracowników Departamentu Rybołówstwa w: 

• spotkaniach dotyczących wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa”,  

• spotkaniach ze środowiskiem rybackim oraz, 

• wykonanie interaktywnej mapy Polski z zaznaczeniem obszarów lokalnych grup rybackich (LGR). 

 

Sfinansowano również działania informacyjno-promocyjne polegające na udziale IZ oraz jej pracowników  

w dożynkach, piknikach, festynach promocyjnych, targach, oraz spotkaniach promocyjnych . 

W ramach pomocy technicznej sfinansowane były również koszty posiedzenia Komitetu Monitorującego 

PO Ryby 20072013. 

Jednocześnie w ramach środków pomocy technicznej sfinansowano następujące opracowania: 
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- Sporządzenie pisemnej oceny przedsięwzięcia mającego na celu budowę przepławki dla ryb na rzece 

Skawa. 

- Sporządzenie pisemnej oceny przedsięwzięcia mającego na celu budowę przepławki dla ryb przy 

elektrowni wodnej Podgórze na rzece Widawce. 

-  Sporządzenie pisemnej oceny przedsięwzięcia mającego na celu budowę przepławki dla ryb na rzece 

Gwda. 

- Sporządzenie pisemnej oceny przedsięwzięcia mającego na celu budowę przepławki dla ryb na rzece 

Wkra w miejscowości Lubowidz. 

- Sporządzenie pisemnej oceny przedsięwzięcia mającego na celu budowę przepławki dla ryb na rzece 

Pokrzywna. 

- udzielenie wsparcia eksperckiego Departamentowi Rybołówstwa MRiRW, przy opracowywaniu 

koncepcji działania w odniesieniu do składanych przez kapitanów statków rybackich wniosków  

o umorzenie lub rozłożenie na raty kar pieniężnych nakładanych decyzjami Okręgowych Inspektoratów 

Rybołówstwa Morskiego w związku z naruszeniem zasad Wspólnej Polityki Rybackiej, uwzględniającej 

aspekt podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, pomocy 

wypłaconej beneficjentom w ramach PO Ryby 2007-2013, jak też pomocy de minimis. 

 

Z pomocy technicznej PO Ryby 2007-2013 sfinansowano w 2012 r. działania informacyjno promocyjne: 

-  Kampania informacyjno-promocyjna PO Ryby 2007-2013 w telewizji, 

-  Artykuły sponsorowane w gazetach i czasopismach branżowych, 

-  Publikacja materiałów informacyjnych na temat PO Ryby 2007-2013, 

-  udział w Targach Grune Woche w Berlinie, 

-  Opracowanie publikacji dot. wybranych grup rybackich w Polsce, 

-  Produkcja gadżetów promocyjnych opatrzonych logiem Programu, 

-  Produkcja kalendarzy oraz innych publikacji dotyczących PO Ryby 2007-2013, 

-  udział w targach Polagra w Poznaniu. 

W ramach pomocy technicznej finansowano działania informacyjno-promocyjne, które zostały 

szczegółowo opisane w rozdziale 6. 

 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Wydatkowanie środków w ramach pomocy technicznej w odniesieniu do zadań Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) realizowane było na podstawie umowy nr 01-RYB-PT-ARiMR/2012 

zawartej w dniu 25 października 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem działań było wykonywanie przez ARiMR zadań Instytucji 

Zarządzającej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 1, 2 i 3 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013. Działania te zostały zrealizowane  

w 100%. 
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Tabela 123 Realizacja zadań ze względu na rodzaj kosztów. 
Lp. Rodzaj kosztów  

 Wydatki bieżące 

1. Wynagrodzenia i pochodne 

2. Usługi obce 

2.1. Najem, utrzymanie pomieszczeń biurowych 

2.2. Usługi w zakresie weryfikacji zakresu robót budowlanych oraz usługi inne. 

3. Zakup mediów 

3.1 Zakup energii elektrycznej 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

5. Działania informacyjno-promocyjne 

6. Pozostałe – podróże służbowe zagraniczne 

6.1 Wyjazdy studyjne 

7. Obsługa techniczna 

7.1 Zakup sprzętu łączności i informatycznego 

 Wydatki majątkowe 

8. Pozostałe zakupy majątkowe  

 

Spośród wydatków sfinansowanych w ramach pomocy technicznej najwięcej środków przekazano  

na sfinansowanie wynagrodzeń. Łącznie sfinansowano, w całości lub w części, wynagrodzenia 262 

pracowników Centrali i Oddziałów Regionalnych Agencji za okres od 1 do 11 miesięcy. I tak odpowiednio  

w styczniu 2012 r. sfinansowano wynagrodzenia 146 osób, w lutym 2012 r. - 152 osoby, w marcu 2012 r. 157 

osób, w kwietniu 2012 r. - 153 osoby, w maju 2012 r. – 162 osoby, w czerwcu 2012 r. – 155 osób, w lipcu 2012 r. 

– 170 osób, w sierpniu 2012 r. – 182 osoby, we wrześniu 2012 r. – 206 osób, w październiku 2012 r. – 194 

osoby, w listopadzie 2012 r. – 184 osób. 

W przeliczeniu na etaty w ciągu 11 miesięcy sfinansowano łączną liczbę 939,31 etatów, w kwocie 

zapewniającej realizację założeń rzeczowych na poziomie 97% oraz finansowych na poziomie 100%. Liczba 

etatów została obliczona przy uwzględnieniu jedynie tych części etatów, które były zaangażowane  

w realizację zadań PO Ryby 2007-2013. 

Zgodnie z umową, finansowaniem objęto wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane  

z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną stopnia realizacji  

PO Ryby 2007-2013. W zakres finansowania wchodziły wynagrodzenia brutto oraz koszty pracodawcy 

związane z finansowaniem składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie 

wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ramach 

wynagrodzenia zasadniczego finansowany był również dodatek stażowy i dodatek funkcyjny występujący 

na niektórych stanowiskach. 

Poziom finansowania poszczególnych wynagrodzeń był proporcjonalny do procentowego zaangażowania 

danego pracownika w zadania związane z wdrażaniem PO „Ryby 2007-2013”. 
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SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW 

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

W ramach wydatków bieżących środki wykorzystano na następujące zadania: 

– Wdrażanie PO Ryby 2007-2013 - zatrudnienie pracowników w 2012 roku, środki te wydatkowano  

na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.  

– Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Ryby 2007-2013 w 2012 roku.  

– Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO Ryby 2007-2013 w 2011 roku. W ramach 

tego zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz rzutnik.  

 

Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Środki z pomocy technicznej PO Ryby 2007-2013 zostały wykorzystane na funkcjonowanie Wydziału 

Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej zgodnie z poniższymi danymi:  

- wynagrodzenia dla pracowników; 

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz 

komórkowej;  

- opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń na potrzeby wdrażania PO Ryby 2007-2013;  

- opłaty administracyjne w tym opłaty za energię elektryczną oraz cieplną, opłaty za wodę, konserwacje  

i naprawy;  

- delegacje pracowników;  

- pozostałe zakupy oraz usługi związane ze sprawnym wdrażaniem zadań Biura Inicjatyw Rybackich Leader 

m.in. zakup materiałów, gadżetów promujących; 

- zakup materiałów i wyposażenia związanego ze sprawnym wdrażaniem zadań Biura Inicjatyw Rybackich 

Leader m.in. artykułów biurowych; 

- organizacje stoisk informacyjno-promocyjnych; 

- szkolenia pracowników Biura, szkolenie dla LGR oraz Beneficjentów. 

Zadania w zakresie pomocy technicznej PO Ryby 2007-2013 w 2012 r. zostały zrealizowane na kwotę  

765 945,10 zł (ok. 185,5 mln euro). 

 

Samorząd Województwa Lubelskiego 

Wykorzystanie środków z pomocy technicznej PO Ryby 2007-2013: 

1. Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Ryby.  

2. Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Ryby.  

3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PO Ryby- 3 846,21 z.ł 

4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Ryby 2007-2013 w Województwie 

Lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji.  

5. Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych 

beneficjentów Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.  

6. Informacja i Promocja PO Ryby 2007-2013.  
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Samorząd Województwa Lubuskiego 

W ramach dostępnych środków poniesione wydatki związane były z:  

• wynagrodzeniem 13 pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy 

płaconymi przez pracodawcę oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kosztami 

usług telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej kosztami wyjazdów służbowych 

pracowników wydziału; 

• kosztami związanymi udziałem pracowników wydziału w szkoleniach; 

• kosztami związanymi z utrzymaniem samochodu służbowego; 

• kosztami związanymi z najem oraz utrzymaniem powierzchni biurowych; 

• kosztami zakupu wyposażenia, materiałów biurowych i usług na potrzeby Wydziału; 

• kosztami działań informacyjno-promocyjnych. 

Na koszty kwalifikowane pomocy technicznej PO Ryby w dniu 26.01.2012r. została zawarta umowa 

pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Samorządem Województwa Lubuskiego na mocy której przekazana 

została kwota 900.000 zł (ok. 218 mln euro).  

Samorząd Województwa Łódzkiego 

Dostępne środki finansowe zostały przeznaczone na: 

- wynagrodzenia pracownicze; 

- zakup materiałów i urządzeń biurowych; 

- zakup materiałów promocyjnych; 

- pokrycie kosztów wyjazdów służbowych; 

- szkolenia pracowników. 

Samorząd Województwa Małopolskiego 

Dostępne środki finansowe zostały przeznaczone na: 

- wynagrodzenia, delegacje; 

- seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania;  

- obsługę logistyczną i informatyczną; 

– informację i promocję programu. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

W danym okresie sprawozdawczym środki finansowe w ramach pomocy technicznej były wykorzystywane 

przez Biuro ds. PO Ryby 2007 – 2013, na działania związane z:  

- udziałem w konferencjach, seminariach, sympozjach i konkursach: 

Tabela 124 Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i konkursach 

Lp Nazwa Miejsce Termin 
Liczba 

uczestników 

1. Spotkanie Grupy Roboczej ds. osi 4 PO Ryby 2007-2013 Istebna 5-7 marca 2012 3 

2. Warsztat z obsługi systemu IMS (moduł 498) 
Ministerstwo 

Finansów 
18 czerwca 2012 4 

3. 
Ogólnopolskie spotkanie z beneficjentami  

V osi priorytetowej PO Ryby 2007-2013 
Strzelinko k.Ustki 

25-26 czerwca 

2012 
2 

4. Spotkanie Grupy Roboczej ds. osi 4 PO Ryby 2007-2013 Wronki 12-14 września 3 
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2012 

5. 
Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów 

rybackich” 
Sielpia k/Końskich 

20-21 września 

2012  
1 

6. 
Konferencja pt. „Postępy wdrażania osi 4 PO Ryby 

2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” 
Stare Sady 

22-23 listopada 

2012  
2 

– organizowaniem szkoleń, warsztatów, konferencji prasowych, seminariów: 

Tabela 125 Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji prasowych, seminariów: 
Lp Nazwa Miejsce Termin 

1. 
Szkolenie/konferencja dla potencjalnych 

beneficjentów osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-
2013 

Wola Kiełpińska 21.11.2012 

– wykonaniem materiałów promocyjnych 

 
Materiały promocyjne zostały rozpowszechnione wśród potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów 

PO Ryby 2007 -2013, na imprezach o zasięgu wojewódzkim i krajowym, a także na spotkaniu informacyjnym 

na terenie województwa mazowieckiego.  

W okresie objętym sprawozdaniem wydatkowanie środków finansowych z pomocy technicznej, 

obejmowało także wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających PO Ryby -

2012. Do prawidłowej realizacji zadań instytucja potrzebowała 11 pracowników tj. 7 pracowników na pełen 

etat oraz 4 pracowników częściowo finansowanych z programu PO Ryby 2007-2013: 

- od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. - 5 pracowników, 

- od lutego 2012 r. do sierpnia 2012 r. – 1 pracownik, 

- od września 2012 r. do grudnia 2012 r.– 1 pracownik, 

- od czerwca 2012 r. do grudnia 2012 r. – 3 pracowników finansowanych w 1/8 etatu 

- od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. – 1 pracownik finansowany w 1/4 etatu, 

 

Samorząd Województwa Opolskiego 

Podział wg finansowanych działań wykorzystanie środków dotacji celowej kształtował się następująco: 

1. Wynagrodzenia pracowników.  

W ramach kosztów wynagrodzeń pracowniczych poniesione zostały wydatki finansowania etatów 

pracowników w udziałach procentowych stosownie do zakresów obowiązków poszczególnych 

pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013.  

2. Zakup materiałów biurowych, sprzętu itp.  

W ramach powyższej kwoty pokryte zostały wydatki związane z zakupem: aparatu fotograficznego, 

tonerów do drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki, materiałów biurowych, papieru 

A4, pieczątek pracowniczych, mebli, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarek  

na potrzeby pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013.  

3. Koszty energii elektrycznej.  

Pokryte zostały koszty energii elektrycznej związane z najmem pomieszczeń dla pracowników 

zaangażowanych do wdrażania PO Ryby 2007-2013. 

4. Zakup usług pozostałych. 

W ramach działania pokryte zostały wydatki związane z realizacją Planu Działań Informacyjno-

Promocyjnych, koszty eksploatacyjne dla pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników 
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realizujących zadania PO Ryby 2007-2013, kosztów studiów podyplomowych dla pracownika UMWO, 

usługi konserwacji drukarki laserowej oraz usług transportu uczestników organizowanych szkoleń dla 

pracowników. 

5. Opłaty czynszowe. 

Poniesiono koszty związane z najmem pomieszczeń biurowych w części określonej dla pracowników 

realizujących zadania związane z PO Ryby 2007-2013.  

6. Podróże służbowe i szkolenia pracowników. 

W ramach zadania pokryte zostały koszty dojazdu oraz noclegu uczestników biorących udział w IV i V 

spotkaniu Grupy Roboczej ds. osi 4 PO Ryby w Istebnej i we Wronkach, koszty udziału w konferencjach 

rybackich w Łosiowie, Warszawie i Graczach, szkolenia dla beneficjentów osi V organizowanego przez 

FAPA w Strzelinku oraz warsztatach obsługi systemu IMS dla EFS w W-wie, koszty podróży i diet 

pracownika realizującego Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych i pracowników Referatu Kontroli 

realizujących kontrole na miejscu. Poniesione zostały również koszty uczestnictwa i szkoleń dla 

pracowników tj.: ”Jak uniknąć nałożenia korekty finansowej w zamówieniach publicznych”, „Kadry 

i płace – wybrane zagadnienia”, „Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek…”, ”Umowy  

o roboty budowlane…”, „Tryb udzielania zamówienia z wolnej ręki…”, „”Proces inwestycyjny”, 

„Kodeks cywilny w praktyce zamówień publicznych.”, „Kontrola na miejscu projektów 

dofinansowanych w PO Ryby” oraz spotkania roboczego pracowników Departamentu. pn. 

„Zarządzanie stresem w kontekście wdrażania funduszy unijnych”.  

7. Wydatki majątkowe.  

W ramach wydatków majątkowych pokryte zostały koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – 

kserokopiarki. 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego 

W ramach pomocy technicznej środki finansowe zostały wykorzystane następująco: 

wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę, 

monitoring i ocenę Programu w Województwie Podkarpackim tj.: 

- abonament i rozmowy telefoniczne  

- delegacje,  

- paliwo w podróżach służbowych,  

- usługi hotelowe,  

- laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem,  

- stojak na ulotki, naklejki,  

- artykuły spożywcze na spotkanie szkoleniowo-informacyjne z pracownikami LGR,  

- udział w szkoleniach nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych,  

- udział w szkoleniu obsługa programu Microsoft Excel,  

- wynagrodzenia w kwocie pracowników oddziału wdrażania PO Ryby 2007-2013 Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie. 
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Samorząd Województwa Podlaskiego 

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji PO Ryby 2007-2013 w trakcie 

całego 2012 roku realizował pięć zadań, na które otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów 

realizowanych operacji. 

Charakterystyka działań finansowych: 

1. Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013. 

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – 

grudzień 2012r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Sfinansowano 

zatrudnienie łącznie 18 osób (w tym 4 x 0,5 etatu oraz 14 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 

2012 roku. 

2. Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO Ryby 2007-2013.  

W ramach zadania sfinansowano niezbędne koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów 

pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz 

innych wydatków bieżących. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie 

Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO Ryby  

2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. 

3. Szkolenia pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-2013.  

W ramach zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO Ryby 2007-

2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez IZ zadań w 

ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa 

Podlaskiego.  

4. Informacja i promocja PO Ryby 2007-2013.  

W ramach zadania sfinansowano koszty poniesione na współpracę ze środkami masowego przekazu 

oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych służących do przekazywania informacji  

i promocji o Programie Operacyjnym Ryby 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji 

powierzonych i delegowanych przez IZ zadań w ramach PO Ryby 2007 – 2013, przypisanych 

Samorządowi Województwa Podlaskiego.  

5. Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO Ryby 2007-2013.  

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu 3 sztuk notebooków Dell Latitude E5530 Windows 7 

Pro oraz 1 sztuki drukarki OKI C531, co umożliwiło sprawną realizację zadań w ramach realizacji  

PO Ryby 2007-2013. Koszt te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez 

IZ zadań w ramach PO Ryby 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. 

 

Na ogólną niewykorzystaną kwotę, składają się:  
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• brak montażu 75% do 25% części krajowej do unijnej (braki środków w części unijnej i proporcjonalnie 

do tego nadmiar środków w części krajowej), 

• niższe od planowanego sfinansowanie podatku VAT, 

• niższe od planowanych wydatki poniesione w ramach procedur przetargowych (wyłonienie 

najkorzystniejszej oferty cenowej). 

 

Samorząd Województwa Pomorskiego 

Środki finansowe w ramach pomocy technicznej zgodnie z Rocznym Planem Działań Informacyjno – 

Promocyjnych PO Ryby 2007-2013 w 2012 r. zostały między innymi wykorzystane na działania związane z: 

a) udziałem w konferencjach, szkoleniach informacyjnych, 

b) organizacją szkoleń informacyjnych, warsztatów, konferencji, 

c) wykonaniem materiałów promocyjnych (gadżetów). 

 

W szczególności: 

Ad. a. Sfinansowano udział w konferencjach, szkoleniach informacyjnych w 2012 r. Były to w szczególności 

koszty poniesione na udział w spotkaniach z LGR-ami w tym Pomorskich Maszoperii, szkoleniach 

beneficjentów, konferencjach inne. 

 

Ad. b. Koszty organizacji/wpółorganizacji szkoleń/spotkań, konferencji. 

- W dniach 20.03.2012 r., 12-13.03.2012 r., 30.05.2012 r. oraz 15.11.2012 r., zorganizowano konferencję, 

spotkania szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich (LGR), członków Komitetów 

Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich (LGR). 

- W dniu 20.03.2012 r. w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyło się spotkanie 

szkoleniowe z zakresu weryfikacji wniosków PO Ryby dla Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich.  

- W dniach 12-13.03.2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz ze Słowińską Grupą 

Rybacką zorganizowali dwudniową konferencję dotyczącą „Ponadregionalnej współpracy Lokalnych Grup 

Rybackich”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym sieciowania i współpracy polskich 

lokalnych grup rybackich. Podczas spotkania omówiono m.in. stan wdrażania osi priorytetowej 4 PO Ryby 

2007-2013 oraz miejsce idei zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w przyszłej 

perspektywie finansowej, inicjowanie powstania krajowej sieci LGR, perspektywy ogólnopolskiej sieci LGR, 

Maszoperia Pomorskich LGR jako przykład sieciowania województwa. Ponadto nastąpiła wymiana 

doświadczeń oraz omówiono napotkane problemy w zakresie wdrażania LSROR ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków w ramach PO Ryby 2007-2013, projektów współpracy, 

procedur w zakresie oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz ewaluacji wdrażania Osi 4 PO Ryby. 

W dniach 9-10.03.2012 zorganizowano szkolenie nt. Prawo budowlane po nowelizacji ustawy Prawo 

budowlane, w którym udział wzięli pracownicy ds. PO Ryby 2007-2013, zatrudnieni w Departamencie 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP r.  



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

222

- W dniu 30.05.2012 r. w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zorganizowano 

spotkanie szkoleniowe dla członków Komitetów Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich. Celem spotkania 

była wymiana doświadczeń z dotychczasowych prac Komitetu, w szczególności w zakresie oceny 

projektów składanych przez beneficjentów. Przedstawiciele poszczególnych LGR dzielili się swoimi 

doświadczeniami z dotychczasowych prac. Najczęściej podnoszona była kwestia sposobu powoływania  

i liczebności zespołów oceniających projekty oraz trybu wypracowywania jednolitego podejścia  

do kryteriów subiektywnych. Omówione zostały także najczęstsze braki w dokumentacji składanych przez 

LGR oraz spostrzeżenia dotyczące oceny wniosków z perspektywy urzędu.  

- W dniu 15.11.2012 r. zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla Lokalnych Grup Rybackich z Województwa 

Pomorskiego z zakresu Osi IV PO Ryby. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym bezkosztowo: 

- prowadzono stronę internetową www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby, na której w 2012 r. zanotowano 

łącznie 31 852 wejść,  

- promowano program podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez, 

- pisemnie i mailowo udzielano odpowiedzi na zapytania beneficjentów. 

 

Samorząd Województwa Śląskiego 

Środki z Pomocy Technicznej PO Ryby 2007-2013 zostały wykorzystane w wysokości 421.056,97 zgodnie  
z poniższymi danymi:  
Tabela 126 Środki z Pomocy Technicznej PO Ryby 2007-2013 

 
Lp. 

 
Rodzaj kosztów  

1 2 
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 
4. Składki na Fundusz Pracy 
5. Zakup materiałów i wyposażenia 
6. Zakup usług pozostałych 
7. Podróże służbowe krajowe 
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 
9.  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

W okresie sprawozdawczym środki finansowe z budżetu państwa przeznaczone zostały na realizację zadań 

w ramach osi 4 PO „Ryby 2007-2013”. W 2012 roku zadaniem Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

było utrzymanie Biura PO Ryby, w tym utrzymanie stanu zatrudnienia tj. 8 pracowników, którzy byli 

odpowiedzialni za wdrażanie osi 4. Prowadzono współpracę z utworzonymi na terenie województwa 

trzema Lokalnymi Grupami Rybackimi. W ramach środka 5.1. Pomoc Techniczna poniesiono koszty które 

wydatkowano na: 

1. Wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, 

ocenę, promocję i kontrolę PO „Ryby 2007-2013”w 2012r. Na pełne wynagrodzenie zatrudnionych osób 

składają się: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia w wysokości 25%  

od wynagrodzenia brutto pracowników, składki płacone przez pracodawcę tj. ubezpieczenie społeczne, 
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ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy. Wypłacone zostały nagrody indywidualne za I i II półrocze, 

zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ŚBRR.  

2. Pozostałe wydatki bieżące m.in. szafy metalowe na przechowywanie dokumentacji, sprzęt potrzebny  

do przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji, kserokopiarka, leasing samochodu służbowego, 

wykup miejsca garażowego, delegacje, szkolenia, abonament telefoniczny i połączenia, czynsz, koszty 

eksploatacji, energia elektryczna, C.O., wywóz śmieci, woda, art. spożywcze, środki czystości, tonery, 

licencje.  

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Dotacja celowa przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim  

a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 lutego 2012 roku na realizację zadań 

związanych z promocją i wdrażaniem PO Ryby 2007-2013 w wysokości 860 000,00 zł (ok. 208 mln euro), 

została zaplanowana do wydatkowania przez Biuro Wdrażania PO Ryby Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa.  

I. Wynagrodzenia i szkolenia pracowników Biura Wdrażania PO Ryby, zakup materiałów, wyposażenie 

pomieszczeń biurowych, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne.   

1. Wynagrodzenia wraz ze składkami. Ponadto pracownikom wypłacono trzynastą pensję za 2011 rok oraz 

nagrody. Biuro Wdrażania PO Ryby na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudniało 11 pracowników na umowę  

o pracę oraz 1 pracownika na umowę zlecenie. Od kwietnia 2012 roku w realizację zadań PO Ryby 2007-2013 

dotyczących kontroli, zostali włączeni pracownicy Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa. Wynagrodzenie tych pracowników w 10 % zostało opłacone z pomocy technicznej  

PO Ryby w miesiącach, w których odbywały się kontrole na rzecz PO Ryby 2007-2013.  

2. Szkolenia pracowników Biura Wdrażania PO Ryby.  

W roku 2012 pracownicy uczestniczyli w szkoleniu: 

„Nowelizacja w systemie zamówień publicznych – punkty krytyczne – aktualny stan prawny”.  

3. Zakup materiałów, wyposażenie pomieszczeń biurowych. Zakupiono niezbędny sprzęt i artykuły 

biurowe do funkcjonowania biura tj. zestawy komputerowe, meble, papier, tonery, tusze, aparaty 

telefoniczne, podstawowe artykuły biurowe takie jak: nożyczki, przybory do pisania, przyborniki na biurko 

itp.  

4. Podróże służbowe krajowe.  

5.  Usługi telekomunikacyjne – doładowania służbowego telefonu komórkowego. 

 

II. Działania informacyjno-promocyjne i usługi pozostałe.  

Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym konferencji prasowych, seminariów: 

• Spotkanie szkoleniowe „Omówienie wniosków o dofinansowanie i płatność wraz z załącznikami 

(wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  

z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
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nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Zaliczki i ich rozliczanie” – Olsztyn,  

18 stycznia 2012 r. 

• Spotkanie szkoleniowe „Aspekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej Lokalnych Grup 

Rybackich. Rozliczanie projektów”. – Olsztyn, 8 lutego 2012 r. 

• Spotkanie informacyjne „Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013.- 

Olsztyn, 2 kwietnia 2012 r. 

• Spotkanie informacyjne „Problemy w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie  

i płatność oraz ocenie operacji przez Komitety LGR” – Olsztyn, 20 czerwca 2012 r. 

• Szkolenie Komitetu LGR „Zalew Wiślany” – współorganizacja w zakresie szkolenia merytorycznego 

członków Komitetu i pracowników Biura. – Braniewo, 11 lipca 2012 r. 

• Szkolenie Komitetu LGR „Pojezierze Olsztyńskie” – współorganizacja w zakresie szkolenia 

merytorycznego członków Komitetu i pracowników Biura. – Olsztyn, 21 września 2012 r. 

• Szkolenie Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – współorganizacja w zakresie szkolenia 

merytorycznego członków Komitetu i pracowników Biura. – Węgorzewo, 2 października 2012 r. 

• Szkolenie Komitetu LGR „Mazurskie Morze” – współorganizacja w zakresie szkolenia merytorycznego 

członków Komitetu i pracowników Biura – Orzysz, 5 października 2012 r. 

• Konferencja pt. „Postępy wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013 w województwie warmińsko-

mazurskim”, Stare Sady, 22-23 listopada 2012 r.  

 

Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i konkursach: 

• Konferencja „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy” – aktualny stan wdrażania osi priorytetowej  

4 Europejskiego Funduszu Rybackiego” – Berlin, 24-25 stycznia 2012 r. 

• Spotkanie poświęcone wypracowaniu zasad przygotowania i realizacji operacji w ramach środka 4.2 

Wsparcie na rzecz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej PO Ryby 2007-2013 Oś 4 

Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa – Węgorzewo, 14 lutego 2012 r. 

• Spotkanie Grupy Roboczej, Istebna-Zagroń, 5-7 marca 2012 r. 

• Konferencja „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich”, Strzelinko, 12-13 marca 2012 r. 

• Konferencja „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego, jako sposób 

wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, prezentacja kierownika Biura 

na temat stanu wdrażania osi 4 w województwie warmińsko-mazurskim, Ramsowo, 30-31 maja 2012r. 

• Konferencja „W sieci osi 4 PO Ryby 2007-2013 czyli dyskusja o wzajemnej współpracy”, Warszawa,  

24 maja 2012 r. 

• Spotkanie dot. osi V, organizowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, pełniącej 

rolę instytucji pośredniczącej we wdrażaniu osi V Pomoc Techniczna PO Ryby 2007-2013, Strzelinko, k. 

Słupska, 24-26 czerwca 2012 r.  

• Spotkanie Konwentu Północno-wschodnich Lokalnych Grup Rybackich poświęcone identyfikacji 

zagrożeń oraz definiowaniu niezbędnych do poprawienia procedur w celu zwiększenia skuteczności 

wdrażania Osi 4 PO Ryby 2007-2013, Węgorzewo, 2 lipca 2012 r. 
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• Spotkanie poświęcone wypracowaniu wspólnej promocji oddziaływania inicjatyw typu LEADER  

w ramach PROW 2007-2013 oraz PO Ryby 2007-2013 jako elementu wzmacniającego rozwój drogi 

wodnej E70, Gołaszewo, 30-31 lipca 2012 r. 

• Uroczyste podsumowanie I edycji konkursu „Najlepsze łowisko wędkarskie” oraz dotychczasowej 

działalności LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, 31 sierpnia 2012 r. 

• Spotkanie poświęcone wypracowaniu wspólnego stanowiska Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej 

dotyczącego kwalifikowalności kosztów operacji w ramach środka 4.1 od a do d, funkcjonowania  

i projektów współpracy między LGR-ami oraz kontroli operacji w miejscu, Wronki, 12-14 września 2012 r. 

• Debata nt. „Stanu środowiska Naturalnego Mazur”, PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie. Prezentacja 

kierownika Biura nt. wdrażania osi 4 PO Ryby w województwie warmińsko-mazurskim, Wierzba,  

24-25 września 2012 r. 

• Spotkanie dyrektorów komórek organizacyjnych urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych  

za wdrażanie osi 4 PO Ryby 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa,  

9 października 2012 r. 

• Szkolenie pt. „Nowelizacja w systemie zamówień publicznych – punkty krytyczne – aktualny stan 

prawny”, Olsztyn, 26 października 2012 r. 

• Spotkanie dyrektorów komórek organizacyjnych urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych  

za wdrażanie osi 4 PO Ryby 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 12 listopada 

2012 r. 

• Spotkanie na temat projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach osi 4  

PO Ryby 2007-2013, Pisz, 10-11 grudnia 2012 r. 

• Konferencja pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 – 

podsumowanie konferencji regionalnych i sposobów wykorzystania wniosków w dyskusji nad 

przyszłym kształtem WPR po 2013r.”, Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. 

 

Promocja Programu podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez: 

• Promocja osi 4 PO Ryby podczas imprezy „Święto Rybaka” organizowanej przez Lokalną Grupę 

Działania „Mazurskie Morze”, Mikołajki, 30 czerwca 2012r. 

 

Materiały promocyjne: 

Biuro Wdrażania PO Ryby wykonało następujące materiały: 

• foldery – „Lokalne Grupy Rybackie na Warmii i Mazurach” oraz „Realizacja Lokalnych Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich”,  

• kalendarze na rok 2013, 

• gadżety: USB, notesy z nadrukiem, latarki LED, długopisy, opaski odblaskowe, torby papierowe, 

składane plastikowe poncho, dmuchana piłka plażowa, długopis drewniany w ozdobnym pudełku. 

 

Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013: 
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• Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie wniosków na funkcjonowanie Lokalnych Grup 

Rybackich – telewizja regionalna i prasa lokalna (przedstawiciele mediów zaproszeni przez Gabinet 

Marszałka), 17 stycznia 2012 r. 

  

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Przekazane dotacją środki finansowe zostały przeznaczone na realizację powierzonych Samorządowi 

Województwa zadań Instytucji Zarządzającej zostały wydatkowane na: 

 

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – na koniec 2012 r. zatrudnienie w Oddziale 

kształtowało się na poziomie 12 osób (12,4 etatu), zatrudnione osoby otrzymywały wynagrodzenie  

w całości finansowane z PO Ryby. Ponadto, z uwagi na zakres wykonywanych czynności, Dyrektor 

Departamentu oraz trzej pracownicy Oddziału Organizacyjno – Prawnego Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymywali częściowe współfinansowanie wynagrodzenia z PO Ryby 2007-2013 

(10% wynagrodzenia). W ramach wynagrodzeń pracowników sfinansowano również nagrody 

przedświąteczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nadgodziny. 

 

2. Realizacja Rocznego Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych – poniesione wydatki w 2012 r. 

sfinansowały podejmowane przez Oddział działania, w szczególności:  

� organizację czterech spotkań szkoleniowych dla lokalnych grup rybackich, 

� wydatki bezosobowe związane z umowami zlecenia dla dwóch studentów o pomagających 

w pracy Oddziału, 

� zakup biletów wstępu dla dwóch osób na targi Grüne Woche w Berlinie w dniu 24 stycznia 2012 r., 

� zakup materiałów promocyjnych z logo PO Ryby, herbem województwa i flagą UE, w tym notesy, 

długopisy, rollupy, filiżanki, USB, torby bawełniane, zestawy piśmiennicze, torby na laptopa, 

zestawy karteczek, teczki konferencyjne, 

� organizację Grupy Roboczej w dniach 12 – 14 września 2012 r., 

� organizację konferencji podsumowującej działalność Lokalnych Grup Rybackich w Wielkopolsce  

w dniach 21- 22 listopada 2012 r. w Rokosowie. 

 

3. Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane – poniesione wydatki w 2012 r. sfinansowały podejmowane 

przez Oddział Obsługi PO - Ryby działania, w szczególności: 

� zakup usług dostępu do sieci Internet (w tym kontynuacja umowy zawartej w 2010 r. oraz jeden 

nowy całoroczny dostęp dla jednego stanowiska pracy), 

� podróże służbowe pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby w związku z:  

• udziałem Kierownika Oddziału Obsługi PO - Ryby w spotkaniu Samorządów Województw 

w Warszawie w dniu 17 stycznia 2012 r., 
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• udziałem Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Kierownika Oddziału Obsługi PO – Ryby w spotkaniu Grupy Roboczej Samorządów 

Województw do spraw wdrażania osi priorytetowa 4 PO Ryby, 

• udziałem dwóch pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby w szkoleniu organizowanym 

przez FAPĘ w Strzelinku koło Słupska,  

• udziałem pracownika Oddziału Obsługi PO – Ryby w spotkaniu na temat drogi wodnej E70 

w Gołaszewie, 

• udziałem pracowników Oddziału Obsługi PO - Ryby w dwóch spotkaniach organizowanych 

w Warszawie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na temat sieciowania LGR) oraz 

przez Ministerstwo Finansów (na temat nieprawidłowości).  

� delegacje pracowników podczas kontroli realizacji operacji, 

� zakup mebli do Oddziału Obsługi PO - Ryby (dwa biurka wraz z kontenerami, dwa krzesła i 6 szaf 

aktowych), 

� zakup dostępu do cenników Intercenbud, 

� przeglądy techniczne i naprawę kserokopiarki, 

� udział pracowników w szkoleniach zwiększających kwalifikacje, 

� zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów, segregatorów i papieru 

dla Oddziału Obsługi PO - Ryby, 

� studia podyplomowe dla trzech pracowników Oddziału Obsługi PO - Ryby, 

� usługi transportowe związane z kontrolami projektów w miejscu ich realizacji.  

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Ze środków otrzymanych w roku 2012 w ramach osi 5 – Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013wydatkowano 

na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, 

- składki na ubezpieczenia społeczne, 

- składki na Fundusz Pracy, 

- umowy zlecenia, 

- wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, 

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne, meble, 

niszczarki),  

- obsługa prawna Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO Ryby (od sierpnia do grudnia 2012 r.), 

- podróże służbowe, w tym wyjazdy związane z działaniami kontrolnym, 

- szkolenia pracowników zaangażowanych w realizacje PO Ryby, 

- zakup materiałów promocyjnych. 

 

Przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników Lokalnych Grup Rybackich w zakresie obsługi 

wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność dla pracowników Lokalnych Grup Rybackich.  
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W miesiącu listopadzie 2012 r. w Dźwirzynie zorganizowana została konferencja podsumowująca 

działalność Lokalnych Grup Rybackich w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2012. Łączny koszt 

konferencji. 

W celu promocji programu zamieszczony został w Gazecie Wyborczej artykuł dotyczący działalności 

Lokalnych Grup Rybackich, odbył się cykl audycji telewizyjnych propagujących zasady działania i idee 

lokalnych grup rybackich w województwie zachodniopomorskim oraz wyemitowany został w Polskim 

Radiu Szczecin i Polskim Radiu Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie cykl audycji reklamowych dotyczących 

działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach osi priorytetowej 4  

PO Ryby 2007-2013 .Ponadto Program Ryby był promowany w podczas Targów Smaki Regionów 2012  

w Poznaniu oraz na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbył się na terenie Zamku Książąt Pomorskich  

w Szczecinie.  

 

 

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA 

Do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (Fundacja FAPA) wpływały głównie wnioski  

o dofinansowanie za zadania zakończone w roku 2012 i w latach wcześniejszych jednak złożone zostały 

również wnioski obejmujące wydatki zaplanowane na 2013 rok. Głównymi wnioskodawcami było 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizowane 

operacje obejmowały działania wspierające administrację w realizacji PO Ryby 2007-1013 i w zakresie 

podstawowych kategorii były identyczne dla wszystkich instytucji, beneficjentów osi priorytetowej  

5 Pomoc techniczna. Refundowane koszty dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników, którzy 

realizowali zadania związane z wdrażaniem Programu. Dużą liczbę działań zawartych we wnioskach  

o dofinansowanie stanowiły koszty rozpowszechniania informacji i promocji Programu, w tym osi 

priorytetowej 4 w województwach. Pozostałe koszty obejmowały zakupy sprzętu biurowego  

i komputerowego, zakupy materiałów i wyposażenia, eksploatację i najem pomieszczeń biurowych oraz 

szkolenia pracowników i delegacje na wyjazdy służbowe. 

 

Kwalifikowalność kosztów wykazywanych w zestawieniach rzeczowo-finansowych rozpatrywana była 

zgodnie z wykazem kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy technicznej, ujętych w załączniku  

do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w PO Ryby 2007-2013 oraz przy 

uwzględnieniu wytycznych Instytucji Zarządzającej. 

 
5.2 Wysokość wkładu z EFR przydzielonego programu i wydanego w ramach pomocy 

technicznej 

 

Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w ramach PO Ryby 2007-2013 przeznaczono 

48.939.504,93 euro w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 36.704.328,69 euro, co 

stanowi 75% całości alokacji dla tego środka.  
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VI. INFORMACJA I PROMOCJA  

 

6.1 Opis działań podjętych w zakresie realizacji działań informacyjnych i promujących Program 

 

Zgodnie z art. 51 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2008 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. WE L 223 z 15.08.2006, str. 1) Państwo Członkowskie dostarcza 

informacje na temat programu operacyjnego i operacji, a także wkładu wspólnotowego oraz zapewnia ich 

promocję. Informacje skierowane do ogółu społeczeństwa mają na celu zwrócenie uwagi na rolę 

Wspólnoty oraz zapewnienie przejrzystości pomocy z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Przepisy 

dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych przez państwa członkowskie zostały 

także umieszczone w rozdziale V „Informacja i promocja” Rozporządzenia Komisji (WE) 498/2007 z dnia  

26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.  

W dniu 25 czerwca 2010 r. Komitet Monitorujący PO Ryby 2007-2013 przyjął uchwałę nr 3/2010 w sprawie 

zatwierdzenia Strategii Komunikacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”. 

Zgodnie z podjętą uchwałą Strategia Komunikacji będzie realizowana poprzez „Roczne Plany Informacji  

i Promocji PO Ryby 2007-2013. Roczne plany obejmują wszelkie działania informacyjne i promocyjne, 

realizowane przez wszystkie instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie PO Ryby 2007-2013 oraz 

indykatywny budżet roczny i są przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą, uwzględniając plany 

własne oraz plany Instytucji Pośredniczących (ARiMR oraz samorządów województw). Opracowany Roczny 

Plan jest każdorazowo akceptowany przez członka kierownictwa MRiRW nadzorującego Departament 

Rybołówstwa, a następnie jest on przedstawiany do wiadomości Komitetowi Monitorującemu i podawany 

do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową administrowaną przez Instytucję Zarządzającą. 

Instytucja Zarządzająca PO Ryby 2007-2013 (PO Ryby 2007-2013) oraz Instytucje Pośredniczące odpowiadają 

za: 

 

• informowanie ogółu społeczeństwa o PO Ryby 2007-2013, 

• przekazanie potencjalnym beneficjentom, beneficjentom informacji o możliwościach uzyskania 

wsparcia w ramach PO Ryby 2007-2013, 

• przekazywanie informacji zainteresowanym podmiotom o możliwościach wynikających z PO Ryby 

2007-2013, a także zasadach i metodach uzyskania dostępu do finansowania, 

• informowanie beneficjentów o wielkości wkładu wspólnotowego, 

• podnoszenie świadomości społecznej na poziomie ogólnokrajowym w zakresie odgrywania roli 

Wspólnoty w ramach PO Ryby 2007-2013 i efektach wdrażania Programu, 

• informowanie opinii publicznej o sposobie wydatkowania środków w ramach EFR. 
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Instytucja Zarządzająca bierze czynny udział w działaniach informacyjno – promocyjnych na terenie całego 

kraju, a także koordynuje, monitoruje oraz nadzoruje działania informacyjne i promocyjne instytucji, którym 

powierzono wdrażanie PO Ryby 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca  

 

Wypełniając zobowiązania nałożone na Instytucję Zarządzającą przepisami WE w 2012 r. Instytucja 

Zarządzająca realizowała Plan Informacji i Promocji, zaakceptowany przez Sekretarza Stanu nadzorującego 

Departament Rybołówstwa. Plan został przekazany do wiadomości Komitetowi Monitorującemu podczas 

obrad dziewiątego posiedzenia, które miało miejsce w dn. 27 lutego 2012 r. w Warszawie. 

W ramach realizacji Planu Informacji i Promocji na 2012 r. Instytucja Zarządzająca prowadziła m. in. 

następujące działania: 

1. udział w konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez instytucje  

Przykłady: 

Temat Miejsce i termin 
WPRyb: Jaka przyszłość dla akwakultury? Mondsee (Austria), 10-12 maja 2012 r. 
Konferencja FARNET - FLAGs: Drivers of Green Growth in European 
Fisheries Areas 

Olhao (Portugalia), 4-6 czerwca 2012 r. 

Spotkanie z samorządami województw Wronki, 12-14 września 2012 r. 

 

2. organizowanie szkoleń/warsztatów/konferencji/seminariów/konkursów/wizyt studyjnych/konferencji 

prasowych 

Przykłady: 

Temat Miejsce i termin 
Spotkanie dot. przyszłości finansowania sektora rybackiego  Gdynia, 9 stycznia 2012 r. 

Konferencja Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy – aktualny stan wdrażania 
osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) 

Berlin, 24-25 stycznia 2012 r. 

Spotkanie dot. przyszłości finansowania sektora rybackiego  Warszawa, 8 lutego 2012 r. 
Konferencja z LGR i FARNET w celu omówienia zagadnień dotyczących prac 

nad budową i uruchomieniem Krajowej Sieci Obszarów Zależnych od 
Rybactwa 

Warszawa, 23 maja 2012 r. 

 

3. organizowanie/współorganizowanie imprez promocyjnych i sponsoring 

Przykłady: 

Nazwa imprezy Miejsce i termin 
IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGRTORAVEL 

Kielce, 20-22 kwietnia 2012 r. 

Święto sandacza Lubniewice, 11 sierpnia 2012 r. 
Biesiada Rolnicza Chynowie, 7 września 2012 r.  
Obchody 100. lecia Stacji Doświadczalnej Rybackiej oraz Święto 
Konecka Ryba 

Ruda Maleniecka, 20-23 września 2012 r. 

 

4. przygotowanie, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na 

temat PO Ryby 2007-2013 i poszczególnych jego działań 

 

Rodzaj publikacji Nakład (egz.) 
Lokalne Grupy Rybackie od kuchni  6 000 
Przewodnik po osi 4 PO Ryby 2007-2013 7 400 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  

7 400 
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i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 
priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 
zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 
Ulotka informacyjna dotycząca osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” 

1 500 

Ulotka informacyjna dotycząca środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

2 000 

Samochodowa mapa Polski z naniesionymi obszarami Lokalnych Grup 
Rybackich 

6 000 

 

5. wykonanie materiałów promocyjnych 

Rodzaj materiału Termin 
Gadżety promocyjne grudzień 2012 r. 
Kalendarze na 2013 r. grudzień 2012 r. 

 

6. prowadzenie zakładki dotyczącej PO Ryby 2007-2013 na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej - 

www.minrol.gov.pl  

7. wyemitowanie audycji informacyjnych w TV 

 

W okresie wrzesień – listopad 2012 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię telewizyjną dotyczącą  

PO Ryby 2007-2013, a w szczególności obszarów zależnych od rybactwa. Na kampanię składały się 

następujące elementy: 

� 30 felietonów dotyczących Lokalnych Grup Rybackich emitowanych przez 10 tygodni w programie 

Pytanie na Śniadanie w TVP2 (regiony, beneficjenci, projekty), 

� 10 prognoz pogody w TVP2 z LGR odwiedzonych w danym tygodniu, 

� 100 zapowiedzi emitowanych w różnym czasie antenowym w TVP2,  

� 180 plansz informacyjnych w TVP2 (przed i po każdym felietonie), 

� 30 dni prognozy pogody w TVN 24 i TVN Meteo z miejsc związanych z PO Ryby 2007-2013, 

� 270 plansz informacyjnych w TVN 24i TVN Meteo (przed i po każdym wejściu pogodowym na 

żywo), 

� 14-minutowy film podsumowujący kampanię w TVP2.  

Ponadto, w grudniu 2012 r. kampania była wzmocniona poprzez wyprodukowanie i emisję 4 części 

dotyczących projektów zrealizowanych w ramach PO Ryby 2007-2013 w programie „Sztuka Życia” w TVP2. 

 

8. przygotowanie artykułów sponsorowanych nt. PO Ryby 2007-2013 i wykup powierzchni w prasie 

Tytuł prasowy Ilość artykułów Data publikacji 
Gazeta Wyborcza 1 grudzień 2012 r. 

Rzeczpospolita – dodatek Eurofundusze 1 grudzień 2012 r. 
Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy 2 kwiecień, wrzesień 2012 r. 

Przegląd Rybacki 4 
czerwiec, sierpień, październik, grudzień 

2012 r. 

Magazyn Przemysłu Rybnego 4 
czerwiec, sierpień, październik, grudzień 

2012 r. 
Poradnik Radnego i Sołtysa na 2013 r. 1 grudzień 2012 r. 

 

9. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-

2013  
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10. udział w ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu, 

przetwórstwu rybnemu, rolnictwu lub funduszom unijnym 

Przykłady: 

 Nazwa imprezy Miejsce i termin 
1. Dni Morza – Dzień Rybaka Świnoujście, 29 czerwca 2012 r. 
2. Święto Śledzia Bałtyckiego Niechorze, 1 lipca 2012 r. 
3. Święto Karpia Zator, 6-8 lipca 2012 r. 
4. Dni Karpia Wrocław, 2 września 2012 r. 
5. IX Regionalne Dni Rybactwa Skoczów, 14-16 września 2012 r. 
6. Targi Turystyczne i Wędkarskie Sejny, 4-6 października 2012 r. 

 

11. Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów.  

 

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 31 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego instytucja zarządzająca publikuje w formie elektronicznej wykaz 

beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wykaz dostępny jest na 

stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.minrol.gov.pl, w zakładce Wsparcie rolnictwa  

i rybołówstwa/PO Ryby 2007-2013/Kontrola, monitoring, sprawozdawczość. 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

1. Programy TV  

W TV regionalnej emitowane były programy promujące działania dotyczące PO Ryby 2007-2013 (TV Opole – 

5 programów, TV Łódź – 2 programy, TV Poznań – 1 program, TV Białystok – 3 programy, TV Lublin – 1 

program, TV Olsztyn – 1 program). 

2. Programy radiowe 

Przedstawiciele ARiMR uczestniczyli w audycjach radiowych jako zaproszeni eksperci. 

Audycje emitowane były na antenach PR I Polskiego Radia, Radia Gdańsk, Radia Olsztyn, Radia Szczecin, 

Radia Opole, Radia Rzeszów, Radia Opole, Radia Jasna Góra, Radia ESKA, Radia Nadzieja, Radia Białystok, 

Radia Koszalin. 

3. Publikacja artykułów prasowych 

W roku 2012 ukazały się 2 artykuły sponsorowane dotyczące środków PO Ryby 2007-2013. Ukazały się one 

łącznie 4 razy w 3 tytułach prasy branżowej, tj. w Magazynie Przemysłu Rybnego, Wiadomościach rybackich 

oraz w Przeglądzie Rybackim. Poza tym w prasie regionalnej i lokalnej opublikowano 9 artykułów 

przygotowanych przez Oddziały Regionalne. 

Dodatkowo w prasie ogólnopolskiej zamieszczono komunikaty o naborze wniosków (środek 1.3 – jeden 

komunikat, środek 1.4 i 1.5 po dwa komunikaty). 

4. Wydawnictwa informacyjno-promocyjne ARiMR 

Kalendarz promujący PO Ryby 2007-2013 na rok 2012. 

5. Spotkania informacyjno-promocyjne 

Pracownicy merytoryczni Centrali oraz Oddziałów Regionalnych ARiMR przeprowadzili spotkania 

informacyjno – promocyjne oraz szkolenia. 
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6. Prezentacja materiałów informacyjno-promocyjnych ARiMR na konferencjach, seminariach, 

spotkaniach z pracownikami innych instytucji zewnętrznych na szczeblu regionalnym (ODR, Izby Rolnicze, 

organizacje producentów z sektora rybołówstwa i przetwórstwa ryb). 

Pracownicy merytoryczni Centrali oraz Oddziałów Regionalnych ARiMR przeprowadzili prezentacje 

materiałów informacyjno – promocyjnych. 

7. Uczestnictwo ARiMR w targach, wystawach i innego tego typu imprezach. 

Pracownicy Centrali oraz Oddziałów Regionalnych uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach promując 

poszczególne działania dotyczące PO Ryby 2007-2013. 

8. Udzielanie informacji poprzez infolinię ARiMR 

W ramach funkcjonowania bezpłatnej infolinii ARiMR udzielającej informacji na temat instrumentów 

wdrażanych przez ARiMR – udzielanie informacji telefonicznych dla potencjalnych beneficjentów PO Ryby 

2007-2013. 

Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe udzielały na bieżąco informacji bezpośrednio potencjalnym 

beneficjentom. 

Samorządy Województw: 

 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

W poniższych tabelach przedstawiono wydarzenia, podczas których promowano oś priorytetową oraz 

działania informacyjno-promocyjne, szkolenia lub spotkania o tym charakterze. 

 
Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i konkursach 

Lp. Nazwa Miejsce Termin 

1. 
Spotkanie dotyczące współpracy LGR i 

województw dolnośląskiego lubuskiego i 
wielkopolskiego 

Poznań 28.02.2012 

2. 
Spotkanie sektora rybackiego obszaru 

Doliny Baryczy 
Milicz 28.05.2012 

Razem 
  

 
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym konferencji prasowych, seminariów 

Lp. Nazwa Miejsce Termin 

1. 
Spotkanie informacyjno – szkoleniowe partnerów 

odpowiedzialnych za wdrażanie PO Ryby 2007-2013 na 
terenie województwa dolnośląskiego 

Kliczków 21-22.06.2012 

2. 
Szkolenie dla beneficjentów LGR DKK wniosku o płatność i 

kosztów kwalifikowalnych 
Chocianów 27.07.2012 

3. 
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu wniosku o płatność i 

rozliczania zaliczki 
Chocianów 05.10.2012 

4. 
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu umowy o 

dofinansowanie, wniosku o płatność i rozliczania zaliczki 
Milicz 11.10.2012 

5. 
Spotkanie informacyjno- szkoleniowe partnerów 

odpowiedzialnych za wdrażanie PO Ryby 
Milicz 05.12.2012 

Razem 
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Prowadzenie stron internetowych  

Lp. nazwa strony 
liczba odwiedzin na 

stronie 
termin realizacji 

1. 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/po-Ryby-

2007-2013 

7 275 01.01.2012-31.12.2012 

 
Razem 7 275 

 
 
Monitoring prowadzonych działań informacyjno - promocyjnych  

Nazwa monitorowanego działania Miejsce Termin 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe partnerów odpowiedzialnych za wdrażanie PO 
Ryby 2007-2013 na terenie województwa dolnośląskiego. 

Kliczków 21-22.06.2012 r. 

Szkolenie Dla Beneficjentów z zakresu wypełniania wniosku o płatność Chocianów 05.10.2012 r. 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-pomorskiego 
 
Wydział Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej w celu przeprowadzenia akcji informacyjno-

promocyjnych zakupiło materiały i gadżety promujące Program Operacyjny Ryby 2007-2013, które  

są rozpowszechniane systematycznie wśród społeczności. Wykonano ściankę wystawienniczą, baner 

reklamowy oraz roll-up promujący „PO Ryby 2007-2013”. 

Pracownicy Wydziału brali udział w licznych spotkaniach informacyjno-promocyjnych dot. Programu, 

udzielano informacji w siedzibie Urzędu oraz w biurach Lokalnych Grup Rybackich województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Wydział Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej zorganizowało stoiska informacyjno-promocyjne 

dotyczące 4 Osi Priorytetowej PO Ryby 2007-2013 podczas: 

- pobytu na IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 w dniach 

20 - 22 kwietnia 2012 r. w Kielcach; 

- zawodów wędkarskich w dniu 26 maja 2012 r. w Toruniu; 

- zawodów wędkarskich zorganizowanych na terenie LGR Drwęca w dniu 16 września 2012 r. 

W ramach akcji promocyjnej wydrukowano folder promocyjny „PO Ryby 2007-2013” – 2000 szt., który 

został rozdystrybuowany wśród potencjalnych beneficjentów podczas wszelkiego typu imprez i spotkań 

promocyjnych. Wykonano 50 szt. kalendarzy książkowych. Wykonano 3000 szt. promocyjnych wykałaczek z 

logo PO Ryby. 

Zorganizowano dwudniowe szkolenie dla beneficjentów z zakresu realizacji operacji oraz ich rozliczania w 

ramach 4 osi priorytetowej „PO Ryby 2007-2013” w dniach 13-14 grudnia 2012 r. 

Na bieżąco zamieszczano informacje o możliwości składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów 

na stronie internetowej www.mojregion.eu, a także informowano o zasadach uzyskania pomocy w ramach 

Programu. 

 
Samorząd Województwa Lubelskiego 
 

W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadził cykl 

szkoleń dotyczących Osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Nieodpłatne szkolenia dla 

beneficjentów miały miejsce: 

- 07.12.2012 - Kock;  
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- 10.12.2012 - Parczew; 

- 12.12.2012 - Ostrów Lubelski; 

- 12.2012 - Ryki; 

- 12.2012 - Lubartów. 

 

Oś Priorytetowa 4 była także promowana w prasie o zasięgu lokalnym: 

- „Kurier Lubelski” z dnia 25.05.2012 r. – ogłoszenie o naborze wniosków przez Lokalną Grupę Rybacką „W 

dolinie Tyśmienicy i Wieprza”; 

- „Gazeta Wyborcza” z dnia 19.10.2012 r. - ogłoszenie o naborze II wniosków przez Lokalną Grupę Rybacką 

„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”; 

- „Gazeta Wyborcza” z dnia 18.12.2012 r. – artykuł informacyjny na temat możliwości uzyskania 

dofinansowania z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.  

 

Dodatkowo w ramach promowania 4 Osi Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 przeprowadzono 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na materiały reklamowe z logo PO Ryby 2007-2013. 

 

Samorząd Województwa Lubuskiego 

Wydział Rybactwa w zakresie PO Ryby 2007-2013 w 2012 r. zrealizował następujące przedsięwzięcia 

informacyjne i promujące oś priorytetową IV PO Ryby 2007-2013: 

1. W dniu 01 kwietnia 2012r. na terenie Giełdy Rolno-Towarowej w Zielonej Górze odbyła się oficjalna 

impreza otwierająca sezon wiosenny pn. „Wiosna w ogrodzie”.  

Zainteresowani otrzymywali na naszym stoisku foldery i ulotki odnośnie zasad przyznawania 

pomocy w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Dużym zainteresowaniem, przybyłych 

na wyżej wymienioną imprezę, cieszyło się stoisko informacyjne PO Ryby 2007-2013. 

2. W dniu 27 maja 2012 r. odbył się Lubuski Dzień Żywności połączony z Piknikiem Zbożowym. Dużym 

zainteresowaniem, przybyłych na wyżej wymieniono imprezę, cieszyło się stoisko informacyjne PO 

Ryby 2007-2013. Zainteresowani otrzymywali na naszym stoisku foldery i ulotki odnośnie zasad 

przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. 

3. W dniu 31 maja 2012r. odbyła się sesja informacyjna dla pracowników punktów informacyjnych o 

Funduszach Europejskich działających na terenie województwa lubuskiego. Sesja ta została 

zorganizowana przez Główny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. Głównym jej założeniem było 

przedstawienie aktualnych informacji o Programie Operacyjnym Ryby 2007-2013, oraz 

przedstawienie dostępnych środków i rozliczonych projektów.  

4. W dniu 01.06.2012 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się II 

Lubuskie Forum Samorządowe. Wydział Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i 

Rozwoju Wsi zorganizował stoisko wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 

Lubuskiego.  

Zainteresowani otrzymywali na naszym stoisku foldery i ulotki odnośnie zasad przyznawania 

pomocy w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. 
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W trakcie prezentacji stoiska wyświetlano 5 filmów promujących PO Ryby 2007-2013 oraz lubuskie 

Lokalne Grupy Rybackie.  

5. W miesiącu marcu 2012r. w Gazecie Studenckiej „UZetka” został opublikowany artykuł  

6. W kwietniu w Gazecie Lubuskiej został wydany Album pt. „Niezwykłe i tajemnicze lubuskie jeziora” 

( cała strona wewnątrz książki ) prezentujący PO Ryby 2007-2013. 

7. W dniu 21 marca 2012r. wyemitowano na antenie Akademickiego Radia Index program pt. „PO 

Ryby w Lubuskie”. 

8. W dniu 3 czerwca 2012r. Wydział Rybactwa uczestniczył w XIX Targach Rolniczych AGRO-TARG w 

Kalsku. Podczas imprezy zainteresowanym przekazywano materiały promocyjne o naszym 

programie. 

9. W dniu 12 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło 

się szkolenie warsztatowe dla pracowników Wydziału Rybactwa. 

Szkolenie dotyczyło weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach 

środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających 

na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności. 

10.  W dniach 15-17.06.2012r. uczestniczyliśmy w Dniach Województwa Lubuskiego w Drzonkowie. 

Podczas imprezy zainteresowanym przekazywano materiały promocyjne oraz udzielano 

szczegółowych informacji odnośnie zasad przyznawania pomocy w ramach Programu 

Operacyjnego Ryby 2007-2013. 

11. W dniu 30 czerwca 2012r. Wydział Rybactwa uczestniczył w festynie „ Dzień z Grupą Rybacką”. 

Udział w tej imprezie był okazją do promocji PO Ryby 2007-2013. Zainteresowani otrzymywali  

na naszym stoisku foldery i ulotki odnośnie zasad przyznawania pomocy w ramach Programu 

Operacyjnego Ryby 2007-2013. 

12. W dniu 9 września 2012r. w Szprotawie odbyły się XIV Lubuskie Dożynki Wojewódzkie. 

Zainteresowani otrzymywali na naszym stoisku foldery i ulotki odnośnie zasad przyznawania 

pomocy w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. 

13. W dniu 27 września 2012r. Wydział Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zorganizował konferencję pt. „Strategia 

zrównoważonego rozwoju wsi , rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Celem konferencji było 

przybliżenie Lubuszanom opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne  

z ośrodkami naukowymi „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata 

2012-2020”, która została przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 roku poświecona była 

strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”. 

14. W dniu 04 października 2012r. pracownicy Wydziału Rybactwa uczestniczyli w II Lubuskim Forum 

Funduszy Europejskich które odbyło się w Filharmonii Zielonogórskiej. Udział w tej imprezie był 

okazją do promocji PO Ryby 2007-2013. Ponadto zainteresowani otrzymywali na naszym stoisku 

szczegółowe informacje odnośnie zasad przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego 

BYBY 200-2013. 
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15. W dniu 14 października 2012r. na Zielonogórskiej Giełdzie Rolno-Towarowej  

w Zielonej Górze odbyły się II Lubuskie Plony Jesieni. Udział w tej imprezie był okazją do promocji 

PO Ryby 2007-2013. Ponadto zainteresowani otrzymywali na naszym stoisku szczegółowe 

informacje odnośnie zasad przyznawania pomocy w ramach PO Ryby 2007-2013. 

16. W dniach 19-21 października 2012r we Frankfurcie nad Odrą odbyły się Międzynarodowe Targi 

Spożywcze „ FOOD & TASTE 2012”. 

17. W grudniu 2012r. w Gazecie Lubuskiej przygotowano projekt wkładki, jako dodatek  

do świątecznego wydania Gazety Lubuskiej. 

18. Na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra, Radia Gorzów wyemitowano trzydziesto 

sekundowe spoty do przeprowadzenia akcji promocyjnej PO Ryby 2007-2013 na Lubuskim Forum 

Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. 

19. Przedstawiciele Wydziału Rybactwa udzielali wywiadów radiowych w stacjach lokalnych, a także 

przekazywali informację lokalnej prasie na temat wdrażania PO Ryby 2007-2013 w województwie 

lubuskim. 

20. Zakupiono gadżety promocyjne, które rozdawane były potencjalnym beneficjentom przez Wydział 

Rybactwa. 

 

Na bieżąco uaktualniana jest strona internetowa www.Ryby.lubuskie.pl, obsługiwana przez Wydział 

Rybactwa, cieszy się ona duży zainteresowaniem. Do 31.12.2012r. odnotowaliśmy 28.485 wejść, z czego  

na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 przypada 13.502. 

 

Samorząd Województwa Łódzkiego 

W roku 2012 komórka odpowiedzialna za wdrażanie PO Ryby 2007 – 2013 prowadziła intensywne działania 

informacyjno-promocyjne na terenie województwa łódzkiego. Działania te dotyczyły zarówno uczestnictwa  

w wojewódzkich imprezach, jak również spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych na obszarach 

gmin zainteresowanych Programem. 

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone były na następujących imprezach: 

1. XVIII Targi - Regiony Turystyczne "Na styku kultur" - 24-26 luty 2012 r., Łódź 

2. "Święto Bąka" - 03.06.2012 r., Warszewice 

3. Piknik Funduszy Europejskich - 17.06.2012 r., Łódź 

4. „Pierwsze Regionalne Święto Ryby w Pęczniewie” - 23.06.2012 r., Pęczniew 

5. XIV Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Targi Rolnicze „W sercu Polski” -  

23-24.06.2012 r., Bratoszewice 

6. "II Piknik Złotej Rybki" - 25.08.2012 r., Łęczyca 

7. Jarmark Wojewódzki - 8-9.09.2012 r., Łódź 

8. "Księżackie Jadło" – 09.09.2012 r., Łowicz 

9. "Spotkanie promocyjno-integracyjne mieszkańców obszaru objętego LSROR ŁGR" - 09.09.2012 

r., Domaniewice 

10. Dożynki Prezydenckie - 16.09.2012 r., Spała 
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11. Dożynki Wojewódzkie - 23.09.2012 r., Piotrków Trybunalski 

12. IV Forum Funduszy Europejskich - 26.10.2012 r., Łódź 

13. IV Europejskie Forum Młodych Rolników - 19-21.11.2012 r., Słok k/Bełchatowa 

Działania informacyjno-promocyjne na w/w imprezach polegały przede wszystkim na informowaniu 

potencjalnych beneficjentów z obszaru całego województwa łódzkiego o głównych założeniach osi 4 

Programu i możliwościach uzyskania dofinansowania. Zainteresowani otrzymywali foldery informacyjne 

dotyczące tych zagadnień, opracowane przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska: 

- Folder "Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa"; 

- Folder "Operacje realizowane w ramach Osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój  

 obszarów zależnych od rybactwa”; 

- Broszura informacyjna PO Ryby 2007-2013. 

W celach promocyjnych zostały opracowane i zakupione: roll-upy, plakat oraz banery PO Ryby 2007-2013. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu przygotowano również prezentacje 

multimedialne dotyczące ogólnych założeń i dofinansowania dla potencjalnych beneficjentów: 

- "Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO Ryby 2007-2013)" 

- "Sporządzanie i składanie wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 ""Rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR"" 

-"Wniosek o płatność - rozliczanie operacji w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” )". 

Prezentacje te zostały wykorzystane podczas cyklu spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących 

możliwości pozyskania środków z PO Ryby 2007-2013 na rozwój obszarów wiejskich oraz poprawę jakości 

życia lokalnej społeczności związanej z rybactwem. Szkolenia te odbyły się w gminach współtworzących 

Łowicką Grupę Rybacką, tj.: Łowiczu, Piątku, Nieborowie, Domaniewicach i Bielawach.  

W celach promocyjnych Programu PO Ryby 2007-2013 w grudniu 2012 r. zostały zakupione materiały 

promocyjne. 

Kolejną formą promowania Programu było utworzenie strony internetowej: www.Ryby.lodzkie.pl  

w ramach serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz czynne jej administrowanie 

przez pracowników wydziału. Zawiera ona takie działy jak: 

• Aktualności - bieżące informacje na temat Programu, 

• Promocja – harmonogram oraz relacje o imprezach informacyjno-promocyjny, w których 

uczestniczył Wydział PO Ryby oraz informacje odnośnie Systemu Identyfikacji, 

• Zapytanie ofertowe – aktualne ogłoszenia o planowanych zakupach, 

• Akty prawne – zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących PO Ryby, 

• Dokumenty – formularze wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność raz sprawozdań 

rocznych/końcowych do pobrania, 

• Ogłoszenia o konkursach – ogłoszenia o aktualnych konkursach ogłoszonych przez LGR, 
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• LGR-y w Łódzkim – informacje o funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego Lokalnych 

Grupach Rybackich, 

• Najczęściej zadawane pytania – formularz umożliwiający potencjalnym beneficjentom zadawanie 

pytań. 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego 

W okresie sprawozdawczym tj. do 31 grudnia 2012 roku Samorząd Województwa Małopolskiego 

uczestniczył w następujących szkoleniach i spotkaniach: 

• Spotkanie Samorządów Województw Małopolskiego i Śląskiego w zakresie wymiany doświadczeń 

we wdrażaniu PO Ryby 2007-2013 – Katowice 28 lutego 2012r. 

• Spotkanie informacyjne dla pracowników Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia 

LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” – Kraków 29 lutego 2012r. 

• Czwarte spotkanie Grupy Roboczej SW ds. Osi 4 PO Ryby 2007-2013 – Istebna 5-6 marca 2012r. 

• Spotkanie informacyjne dla pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

– Rajsko 5 kwietnia 2012r. 

• Spotkanie informacyjne dla pracowników Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia – Zator 23 maja 2012r. 

• Konferencja „W sieci osi 4 PO Ryby 2007 -2013 czyli dyskusja o wzajemnej współpracy” – Warszawa 

24 maja 2012r. 

• Spotkanie z Lokalnymi Grupami Rybackimi ws. badania ewaluacyjnego umów o warunkach  

i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich – Kraków 31 maja 2012r. 

•  Spotkanie dotyczące PO Ryby 2007-2013 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Warszawa  

9 października 2012r. i 12 listopada 2012r. 

• Seminarium dla LGR-ów w zakresie problematyki związanej z wdrażaniem, płatnościami oraz 

kontrolą projektów realizowanych w ramach Osi 4 PO Ryby 2007-2013 – Radocza 25-26 października 

2012r. 

• Seminarium dla Beneficjentów Osi 4 PO Ryby w zakresie problematyki związanej z wdrażaniem, 

płatnościami oraz kontrolą projektów realizowanych w ramach Osi 4 PO Ryby 2007-2013 – Zator 5 

grudnia 2012r. 

Promocja programu została przeprowadzona podczas: 

• Międzynarodowych Targów Spożywczych "Grüne Woche" w Berlinie w dniach 23-26 stycznia 2012r. 

• Małopolskiego Pikniku Europejskiego: 2 czerwca 2012r. w Bochni, 3 czerwca 2012r. w Chrzanowie,  

8 czerwca 2012r.w Krakowie, 9 i 10 czerwca 2012r. w Miechowie, 17 czerwca 2012r. w Gorlicach,  

22 i 23 czerwca w Suchej Beskidzkiej, 14 lipca 2012r. w Mszanie Dolnej, 21 i 22 lipca 2012r. w Piwnicznej 

– Zdroju, 28 i 29 lipca 2012r. w Myślenicach, 3 i 5 sierpnia 2012r. w Tuchowie, 17 i 18 sierpnia 2012r.  

w Nowym Sączu, 24 i 26 sierpnia 2012r. w Zakopanem, 2 września 2012r. w Oświęcimiu. 

• Żniw Karpiowych w Zatorze w dniach 7- 8 lipca 2012r. 

• Publikacja wkładki do Gazety Wyborczej pn. "Gdzie są obszary rybackie, tam jest rozwój" w dni 31 

listopada 2012r. 
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• Święcie Rybaka w Podolszu w dniu 6 października 2012r. 

W 2012r. opracowano grę PO Ryby, zamówiono i wykonano 1 500 szt opasek odblaskowych, 1 200 szt 

kredek, 3 600 szt podkładek pod kubki. Wszystkie gadżety były rozdysponowywane na imprezach 

promocyjnych w celu rozpropagowywania informacji o programie. 

W ramach informacji i promocji PO Ryby, podjęto działania: 

• Prowadzenie, aktualizacja strony internetowej  

o www.fundusze.malopolska.pl/poRyby www.forumpoRyby.pl 

• Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących naborów wniosków przez LGR-y oraz informacji o grupach 

rybackich i aktualnościach na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl/poRyby 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

W okresie objętym sprawozdaniem, komórka wyodrębniona w strukturze Departamentu Rolnictwa  

i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie, prowadziła działania o charakterze informacyjnym oraz 

promocyjnym w ramach PO Ryby 2007-2013, które obejmowały: 

• Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i konkursach: 

Lp Nazwa Miejsce Termin 

1. 
Spotkanie Grupy Roboczej ds. osi 4 PO Ryby 

2007-2013 
Istebna 5-7 marca 2012 

2. Warsztat z obsługi systemu IMS (moduł 498) Ministerstwo Finansów 18 czerwca 2012 

3. 
Ogólnopolskie spotkanie z beneficjentami  

V osi priorytetowej PO Ryby 2007-2013 
Strzelinko k.Ustki 25-26 czerwca 2012 

4. 
Spotkanie Grupy Roboczej ds. osi 4 PO Ryby 

2007-2013 
Wronki 12-14 września 2012 

5. 

 

Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju 

obszarów rybackich” 

Sielpia k/Końskich 20-21 września 2012  

6. 

Konferencja pt. „Postępy wdrażania osi 4 PO 

Ryby 2007-2013 w województwie warmińsko-

mazurskim” 

Stare Sady 22-23 listopada 2012  

 
• Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji prasowych, seminariów: 

Lp Nazwa Miejsce Termin 

1. 
Szkolenie/konferencja dla potencjalnych beneficjentów osi 

priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 
Wola Kiełpińska 21.11.2012 

 
Razem 

 
• Wykonanie materiałów promocyjnych: 

 
• Prowadzenie stron internetowych: 

Lp nazwa strony 
liczba odwiedzin na 

stronie  
termin realizacji 

1. 
www.mazovia.pl strona Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie - prowadzenie 
zakładki PO Ryby 2007 - 2013  

13 276 01.01.2012 - 31.12.2012 

 
W zakładce PO Ryby 2007 – 2013, na bieżąco zamieszczane są informacje i aktualności w zakresie 

osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO Ryby 2007 -2013. 

 
• Pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania beneficjentów – mailing 
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Samorząd Województwa Opolskiego  
 

Realizacja przedsięwzięć związanych z informacją i promocją Programu Operacyjnego dokonywana 

była na podstawie Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych opracowanego dla Samorządu Województwa 

Opolskiego na rok 2012.  

W ramach wywiązywania się z założeń Planu dokonano zakupu materiałów promocyjnych 

(gadżetów i kalendarzy), pokryte zostały koszty publikacji dwóch wkładek informacyjno-promocyjnych dot. 

Osi 4 PO Ryby 2007-2013 w prasie lokalnej, jak również zrealizowany został cykl spotów reklamowych w 

Radiu Opole.  

W siedzibie UMWO zorganizowane zostały trzy spotkania konsultacyjno-informacyjne dla 

pracowników Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” oraz beneficjentów sektora publicznego  

i społeczno-gospodarczego.  

Podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych wykorzystane zostały banery i materiały reklamowe 

z logotypami Unii Europejskiej, PO Ryby 2007-2013 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego.  

W ramach regionalnych imprez na terenie województwa opolskiego zorganizowane zostały punkty 

promocyjno-informacyjne z obsługą stoiska. Punkty informacyjno-promocyjne zorganizowano podczas 

następujących imprez: IX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Wystawy Rolniczej Opolagra 2012, Dożynek 

Wojewódzkich 2012, II Wojewódzkiego Święta Karpia, Konferencji Rybackiej, zespołu imprez w ramach 

święta pn.: Karpik 2012.  

Przy wykonywanych materiałach promocyjnych i publikacjach zastosowano odpowiednie oznakowanie 

związane z PO Ryby 2007-2013 zgodne z Księgą Wizualizacji w celu wykorzystania podczas spotkań, szkoleń 

i imprez promocyjnych celem budowania pozytywnego wizerunku EFR wraz z PO Ryby 2007-2013. Działania  

te służą podniesieniu świadomości społecznej na poziomie regionalnym o roli funduszy wspólnotowych 

oraz dotarciu do potencjalnych beneficjentów w celu wykorzystania środków i informowania 

o możliwościach w ramach Programu Operacyjnego.  

Spoty reklamowe zostały opatrzone odpowiednią informacją dotyczącą źródła finansowania.  

Dobór mediów i kanałów informacyjnych celem realizacji zadań zapewniał efektywną w stosunku  

do poniesionych nakładów i jak najszerszą liczbę potencjalnych odbiorców.  

Dodatkowo prowadzona jest podstrona poświęcona Osi Priorytetowej 4 w ramach domeny 

www.opolskie.pl. Na podstronie publikowane są akty prawne, wzory dokumentów i informacje 

programowe, ogłaszane nabory i aktualności poświęcone PO Ryby 2007-2013.  

W siedzibie UMWO funkcjonuje punkt informacyjny dot. Programu Operacyjnego. 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego 

 

Instytucja pośrednicząca prowadziła działania informacyjno-promocyjne skierowane do odbiorców 

pomocy.  
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W obecnym okresie sprawozdawczym pracownicy Instytucji pośredniczącej brali udział w następujących 

spotkaniach, konsultacjach i konferencjach: 

- Spotkanie Grupy Roboczej, Istebna, 5.03.2012-7.03.2012, 

- Udział w konferencji "W sieci osi 4 PO Ryby 2007-2013 czyli dyskusja o współpracy, 

Warszawa, 24.05.2012, 

- Warsztaty dotyczące obsługi systemu IMS w zakresie raportowania, Warszawa , 18.06.2012, 

- Ogólnopolskie spotkanie z beneficjentami V osi priorytetowej PO Ryby 2007-2013, Strzelinko k.Ustki, 

24.06.2012-26.06.2012, 

- Spotkanie Grupy Roboczej województw ds. osi priorytetowej IV, Wronki, 12.09.2012-14.09.2012, 

- Spotkanie robocze dotyczące wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013, Warszawa. 09.10.2012-09.10.2012, 

- Spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania Po Ryby 2007-2013, Nowa 

Dęba, 30.11.2012-30.11.2012, 

- Spotkanie z członkami Komitetu i Zarządu LGR "Starzawa", Stubno, 14.12.2012-14.12.2012, 

- Spotkanie szkoleniowo- informacyjne, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Rzeszów,19.11.2012. 

 

Działania o charakterze promocyjnym: 

- V międzynarodowe targi żywności, produktów ekologicznych „EKOGALA 2012”, 

- Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii, Warszawa,1.02.2012. 

Działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym są realizowane poprzez prowadzenie strony 

internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/Ryby. 

 Samorząd Województwa Podlaskiego 

 

Działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

w 2012 roku: 

1. Udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, sympozjach organizowanych przez instytucje 

zewnętrzne. 

a. W dniach 23-26.01.2012 r. w Berlinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. ,,Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – aktualny stan wdrażania osi 

priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR)” w ramach 77 Międzynarodowych 

Targów Grune Woche. 

b. W dniach 12-13.03.2012 r. w Dolinie Charlotty w miejscowości Strzelinko k. Słupska odbyła sie 

konferencja pt.: ,,Ponadregionalna współpraca lokalnych grup rybackich”. Konferencja była 

poświecona m.in. zagadnieniom związanym z budową procesu tzw. „sieciowania” lokalnych 

grup rybackich działających na terenie Polski, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 

Grupami LGR z zakresu wdrażania LSROR oraz roli i miejscu lokalnych grup rybackich w kolejnym 

okresie programowania obejmującym lata 2014-2020.  

c. W dniu 18.06.2012 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie odbyło się szkolenie pn.: ,,Szkolenie 

z systemu IMS (moduł 498)”. 
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d. W dniach 24-26.06.2012 r. w Dolinie Charlotty w miejscowości Strzelinko k. Ustki odbyło się 

ogólnopolskie spotkanie z beneficjentami V osi priorytetowej PO Ryby 2007-2013. Spotkanie 

miało na celu zaprezentowanie problematyki wniosków o dofinansowanie, zawieranych umów 

czy wniosków o płatność, a także omówienie problemów oraz wątpliwości pojawiających się 

podczas tworzenia w/w wniosków. 

e. W dniu 02.07.2012 r. w Węgorzewie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli  

w Międzyregionalnym Konwencie Północno-Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich. 

f. W dniach 12-14.09.2012 r. we Wronkach koło Poznania odbyło się V Spotkanie Grupy Roboczej 

Województw ds. osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013. 

g. W dniach 08-09.10.2012 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się konsultacje na 

temat skutecznego wdrażaniu osi 4 PO Ryby 2007-2013. 

h. W dniach 10-11.12.2012 r. w MRiRW odbyła się konferencja pt.: ,,Strategia zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 – podsumowanie konferencji regionalnych, 

której tematem przewodnim była Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka po 2013 r. 

 

2. Organizowanie szkoleń/warsztatów dotyczących osi 4 PO Ryby 2007-2013. 

 

a. W dniu 16.01.2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” w Suwałkach odbyło się szkolenie pracowników Biura LGR, Komitetu LGR  

i Członków Zarządu LGR spotkanie informacyjne między pracownikami UMWP, a pracownikami 

Biura LGR. Spotkanie dotyczyło głównie wskazania przez przedstawicieli SW katalogu najczęściej 

występujących błędów w złożonej przez wnioskodawców dokumentacji, które zostały 

zidentyfikowane w trakcie dotychczasowych prac weryfikacyjnych 

b. W dniach 30-31.01.2012 r. w Poznaniu odbyło się szkolenie pn. ,,Korekty finansowe w wyniku 

nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych - kontrole projektów" zorganizowane przez UMWP. 

c. W dniach 26-27.04.2012 r. w Warszawie Urząd Marszałkowski zorganizował szkolenie pn.: 

,,Zarządzenie zespołem pracowników”,  

d. W dniach 10-11.05.2012 r. w Warszawie Urząd Marszałkowski zorganizował kolejne szkolenie pn.: 

,,Nowa Ustawa o Finansach Publicznych i dyscyplina finansów publicznych”, w którym wzięli 

udział pracownicy Departamentu rolnictwa i Obszarów Rybackich zajmujący się realizacją 

Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. 

e. W dniu 24.09.2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” w Suwałkach odbyło się szkolenie pracowników Biura LGR, Komitetu LGR 

i Członków Zarządu LGR. Szkolącymi byli pracownicy UMWP. Spotkanie poświęcone było 

katalogowi najczęściej występujących błędów w złożonej przez wnioskodawców dokumentacji, 

które zostały zidentyfikowane w trakcie dotychczasowych prac weryfikacyjnych oraz zasady 

rozliczenia przez beneficjentów wniosku o płatność obejmującego realizację operacji osi 

priorytetowej 4 
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f. W dniach 04-05.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

odbyło się szkolenie pn.: ,,Proces inwestycyjno-budowlany według przepisów prawa” 

przeprowadzonego przez Centrum Edukacji Inżyniera Zabielska Izabela. 

g. W dniach 20-21.09.2012 r. w Krakowie Urząd Marszałkowski zorganizował szkolenie pn.: ,,Lista 

płac osób zatrudnionych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – 

sporządzenie i weryfikacja”, 

h. W dniu 28.09.2012 r. Urząd Marszałkowski zorganizował szkolenie pt.: ,,Odpowiedzialność  

za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych” przeprowadzone przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Barbara Sawicka. 

i. W dniach 04-05.10.2012 r. w Warszawie odbyło się szkolenie pn.: ,,Kontrola na miejscu projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Ryby” przygotowane przez firmę 

Euro-Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

j. W dniu 10.10.2012 r. w Białymstoku UMWP zorganizował szkolenie pn.: ,,Procedury formalno-

prawne tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego” przeprowadzone przez 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Barbara Sawicka 

k. W dniach 14-15.12.2012 r. w Białymstoku odbyło się kolejne szkolenie pt.: ,,Prawo Zamówień 

Publicznych w projektach dofinansowanych w ramach PO Ryby 2007-2013” przygotowane przez 

Podlaską Akademię Rozwoju Kariery. 

l. W dniu 17.12.2012 r. w Białymstoku UMWP zorganizował szkolenie pn.: ,,Faktura VAT w świetle 

przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2013 r.” przygotowane przez firmę Krajowa Izba 

Podatkowa Górski, Fiedorowicz. 

 

3. Aktualizowanie informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego w zakładce PO Ryby 2007-2013. 

 

W dniu 20.03.2012 r. umieszczono na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl i na tablicy znajdującej się 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego ogłoszenie informujące o możliwości składania wniosków 

o dofinansowanie (III konkurs) za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 

określone w § 1 pkt 1 lit. a -d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej  

na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 

od rybactwa, zawartą w PO Ryby 2007-2013.   

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na bieżąco aktualizuje dane związane z osią 4  

PO Ryby 2007-2013 umieszczone na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl  
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4. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o PO Ryby 2007-2013. 

 

  W 2012 r. sfinansowano projekt polegający na realizacji i emisji spotu informacyjno – promocyjnego 

prezentującego Program Operacyjny Ryby 2007-2013 oraz nową siedzibę Departamentu Rolnictwa 

i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku od dnia 

30.04.2012 r. do dnia 27.05.2012 r. w TVP Białystok (80 emisji po 20 sekund). Emisja spotu jest jednym 

z głównych elementów kampanii informacyjno – promocyjnej Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 

i objęła swym zasięgiem województwo podlaskie. Zadanie wchodzi w zakres Rocznego Planu Działań 

Informacyjno-Promocyjnych PO Ryby 2007-2013. Spot był emitowany w czasie ogłoszonego III konkursu 

o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach PO Ryby 2007-2013 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. W związku ze zmianą siedziby Departamentu Rolnictwa 

i Obszarów Rybackich emisja spotu informowała obecnych oraz przyszłych Beneficjentów o zmianie 

miejsca podpisywania umów oraz przyjmowania wniosków o płatność.  

 

5. Pisemne i ustne udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów i osób zainteresowanych programem. 

   

Urząd Marszałkowski w 2012 r. prowadził intensywną indywidualną promocję Programu poprzez liczne 

udzielanie informacji w zakresie osi 4. Przekazywana informacja dotyczyła przede wszystkim spraw 

związanych z wysokością środków finansowych przewidzianych na operacje 4.1, w tym: limitów kwotowych 

i procentowych kosztów kwalifikowalnych, terminów składania wniosków o dofinansowanie i rozliczenia 

umów o dofinansowanie. 

Ponadto, od momentu przeprowadzenia szerokiej akcji promocyjnej nastąpił wyraźny wzrost 

zainteresowania społeczeństwa osią 4 PO Ryby 2007-2013, o czym wyraźnie świadczyła duża ilość pytań ze 

strony potencjalnych beneficjentów, na które pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiadali zarówno 

pisemnie, jak i ustnie.  

 

6. Wykonanie materiałów promocyjnych i dystrybucja 

  

 W 2012 r. wykonano balony (1200 sztuk), które przeznaczono na wyjazdy informcyjno-promocyne 

podczas lokalnych uroczystości m.in.: na Dzień Rybaka.  

Ponadto w 2012 r. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP dokonał zakupów materiałów 

promocyjnych . 

Zakupione materiały informacyjno - promocyjne zawierają znaki graficzne i logotypy: Unii Europejskiej,  

PO Ryby 2007-2013 oraz Samorządu Województwa Podlaskiego zgodne z Księgą Wizualizacji znaku  

PO Ryby 2007-2013.  

 

7. Udział w ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych spotkaniach poświęconych rybołówstwu, 

rybactwu, ochronie środowiska, integracji społecznej organizowanych przez instytucje zewnętrzne. 
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a. W dniach 04-07.03.2012 r. w miejscowości Istebna odbyło się IV spotkanie Grupy Roboczej ds. Osi 

4 PO Ryby 2007-2013 zorganizowane przez Samorząd Województwa Śląskiego.  

b. W dniu 13.05.2012 r. odbyło się IV Forum Rolnicze w Janowie, na którym była m.in. wystawa 

maszyn i urządzeń rolniczych, występy zespołów ludowych, degustacja potraw regionalnych. 

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  

c. W dniu 20.05.2012 r. w Szepietowie odbyła się ,,Zielona Gala” Podlaskich Targów Budownictwa 

Wiejskiego zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  

d. W dniu 27.05.2012 r. w Białostockim Muzeum Wsi (koło Białegostoku) odbył się festyn 

etnograficzny ,,Zielone Światki”. W trakcie imprezy istniała możliwość posmakowania specjałów 

lokalnej kuchni i zakupienia wyrobów ludowego rękodzieła, a także posłuchania muzyki 

w wykonaniu regionalnych zespołów folklorystycznych.  

e. W dniu 23.06.2012 r. w Ośrodku ,,KUKLE” nad jeziorem Pomorze odbyła się otwarta impreza 

plenerowa pn.: ,,Dzień Rybaka” zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. W trakcie imprezy na przybyłych gości czekało dużo 

ciekawych atrakcji m.in.: regaty łodzi okrągławych, wyścigi kajakowe, zabawy i gry dla 

najmłodszych, degustacja regionalnych pyszności, kulinarne warsztaty prowadzone przez 

mistrza Jacka Szczepańskiego, pieczenie sękacza ,,na żywo”, rękodzieło i wyroby lokalne.  

f. W dniach 14-15.07.2012 r. odbyły się w Augustowie ,,IV Targi AgroEkoTurystyczne” organizowane 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Sekretariat Regionalny Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich, Burmistrza Miasta Augustów. Głównym celem organizowanych 

targów była promocja żywności ekologicznej i tradycyjnej oraz podlaskich kwater 

agroturystycznych.  

g. W dniu 27.08.2012 r. w Jacznem (powiat suwalski) pracownik UMWP uczestniczył w polskiej 

edycji pikniku pn.: ,,COOK IT RAW”, na którą zjechali światowej sławy szefowie kuchni, 

poszukujący na Suwalszczyźnie inspiracji i wyzwań kulinarnych. Na w/w pikniku 

rozdystrybuowano materiały promocyjne wykonane przez instytucję pośredniczącą PO Ryby 

2007-2013 m.in.: ulotka informacyjna, długopisy reklamowe, notesy z logo Programu, celem 

promocji Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Ponadto uczestniczący w imprezie pracownik 

Referatu Pomocy Technicznej, Płatności i Kontroli UMWP aktywnie udzielał odpowiedzi na dużą 

ilość pytań ze strony potencjalnych beneficjentów. 

h. W dniu 08.09.2012 r. Wigrach odbyła się impreza pn.: ,,Święto Siei” zorganizowana przez 

Stowarzyszenie LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, na którym można było degustować 

siei świeżej, wędzonej i grillowanej oraz zupy z tej Ryby.  

i. W dniu 09.09.2012 r. w Łapach odbyły się Dożynki Wojewódzkie zorganizowane pod patronatem 

Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Białostockiego i Burmistrza Łap.  

j. W dniu 21.11.2012 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Ptasia Osada” odbyło się 

„Szkolenia kwaterodawców agroturystycznych z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego 

dotyczące współpracy sieciowej”.  
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Samorząd Województwa Pomorskiego 

 

W ramach działań informacyjnych i promujących oś IV 

• prowadzono stronę internetową www.pomorskie.eu/pl/dprow/poRyby 

• zrealizowano materiały promocyjne: 

 - parasol promocyjno - reklamowy – 60 szt.; 

 - kubek termiczny – 200 szt.; 

• na bieżąco udzielano informacji na pytania kierowane przez przedstawicieli powstających LGR jak i 

przyszłych beneficjentów. 

 

Samorząd Województwa Śląskiego 

 

W województwie śląskim podjęto następujące działania informacyjno-promujące Oś 4 PO Ryby 2007-2013: 

1. organizacja Grupy Roboczej PO Ryby 2007-2013 w dniach 05.03.2012r. do 07.03.2012 roku  

w Istebnej, dystrybuując materiały promujące Program Operacyjny PO Ryby 2007-2013 

2. udział w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”  

w Kielcach promując PO Ryby 2007-2013 

3. uczestnictwo w Pikniku Funduszy Europejskich w Chorzowie promując PO Ryby 2007-2013 oraz 

dystrybuując materiały promocyjne 

4. uczestnictwo w II Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego w miejscowości Starościna gmina 

Świerczów 

5. uczestnictwo w spotkaniu Grupy Roboczej w ramach PO Ryby 2007 - 2013 we Wronkach 

6.  uczestnictwo w X Dniach Rybactwa w Skoczowie, promując PO Ryby 2007-2013 oraz dystrybuując 

materiały promocyjne 

7. Zastępca uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym „Aktywnej wymiany dobrych praktyk w ramach 

PO Ryby 2007-2013” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dniach 

25.10.2012 r. – 26.10.2012 r. promując PO Ryby 2007-2013 oraz dystrybuując materiały promocyjne 

8. uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym z beneficjentami w ramach PO Ryby 2007-2013 w Bielsku-

Białej  

9. uczestnictwo w konferencji pn. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na 

lata 2012-2020” w Warszawie 

 

10. Prowadzono stronę internetową poświęconą PO Ryby 2007-2013 w województwie śląskim 

www.rybactwo.slaskie.pl oraz udzielano informacji na temat Programu Operacyjnego PO Ryby 2007-2013 

potencjalnym Beneficjentom  

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskie 

W okresie objętym sprawozdaniem ŚBRR Biuro PO Ryby zorganizowało następujące szkolenia: 
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- 31.01.2012 spotkanie informacyjno - szkoleniowe którego uczestnikami byli przedstawiciele Zarządów, 

Komitetów i pracownicy LGR.  

Tematy poruszane na spotkaniu to: 

• Sprawy ogólne dotyczące działalności organów Lokalnych Grup Rybackich; 

• Pytania i odpowiedzi dot. kwalifikowalności kosztów; 

• Omówienie zmian do Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009r. w sprawie szczegółowych 

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

objętych osią priorytetową 4 PO „Ryby 2007-2013”. 

• Interpretacja przepisów dla beneficjentów osi 4 Programu; 

• Omówienie WoD dla beneficjentów końcowych, przedstawienie uwag i spostrzeżeń; 

• Sprawy różne 

- 13.03.2012 spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące realizacji zadań Komitetu którego uczestnikami 

byli przedstawiciele LGR i Komitetu. 

 

- 30.05.2012 spotkanie informacyjno - szkoleniowe w którym uczestnikami byli pracownicy biur  

i przedstawiciele zarządów LGR.  

Tematy poruszane na spotkaniu to: 

• Podsumowanie i wnioski wynikające z dotychczasowej realizacji zadań osi 4 w naszym 

województwie; 

• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych, 

• Realizacja umów na funkcjonowanie i współpracę; 

• Sprawy różne. 

- 14.08.2012 szkolenie we Włoszczowie i 27.08.2012 szkolenie w Jędrzejowie. Szkolenia dotyczyły wyboru 

wniosków o dofinansowanie przez Komitet, w którym uczestnikami byli przedstawiciele Komitetów. 

IP przygotowała prezentacje obejmujące zakres tematyczny wskazanych powyżej szkoleń, jak również 

udostępniła uczestnikom w/w spotkań materiały informacyjno-promocyjne pomocne przy wdrażaniu osi 4 

Programu. 

 

Pracownicy Biura PO Ryby brali również udział w lokalnych imprezach związanych z rybactwem: 

- 20-22.04.2012 IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. 

- 20-23.09.2012 Konferencja „100 lat Karpia” w Rudzie Malenieckiej 

 

Podczas w/w spotkań promowano oś priorytetową 4 oraz działania informacyjno-promocyjne, 

rozpowszechniano materiały informacyjno-promocyjne. W maju 2012r. zakupiono Baner roll-up, z logo 

Programu, który wystawiano na powyższych spotkaniach. 

 

 

  



Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego  
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

ROK 2012 

249

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 

Samorząd Województwa prowadził następujące działania informacyjno-promocyjne przygotowujące  

do wdrażania Osi 4 PO Ryby 2007-2013: 

• organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych: 

- Olsztyn, 18 stycznia 2012 r., pt. „Omówienie wniosków o dofinansowanie i płatność wraz z załącznikami 

(wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem 

realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Zaliczki i ich rozliczanie” 

- Olsztyn, 8 lutego 2012 r., „Aspekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach środka 4.2 

wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Rybackimi. 

Rozliczanie Projektów” 

- Olsztyn, 2 kwietnia 2012 r., pt. Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013 oraz 

podpisanie listu intencyjnego powołującego Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich Lokalnych 

Grup Rybackich” 

- Olsztyn, 20 czerwca 2012 r., „Problemy w procesie weryfikacji wniosków o dofinansowanie i płatności oraz 

ocenie operacji przez Komitety LGR” 

• organizacja konferencji: 

- Stare Sady, 22-23 listopada 2012 r., pt. „Postępy wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013 w województwie 

warmińsko-mazurskim” 

• udział w spotkaniu roboczym:  

- Istebna, 5-7 marca 2012 r., Samorząd Województwa Śląskiego, Grupa Robocza ds. osi 4 PO Ryby 2007-2013 

- Wronki, 12-14 września 2012 r., spotkanie poświęcone wypracowaniu wspólnego stanowiska Instytucji 

Pośredniczącej i Zarządzającej dotyczącego kwalifikowalności kosztów operacji w ramach środka 4.1  

od a do d, funkcjonowania i projektów współpracy między LGR oraz kontroli operacji w miejscu 

• udział jako współorganizatorzy w szkoleniach Komitetów: 

- Braniewo, 11 lipca 2012 r., „Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej, jego zadania i obowiązki” 

- Olsztyn, 21 września 2012 r., szkolenie członków Komitetu i pracowników Biura LGR „Pojezierze 

Olsztyńskie”,  

- Węgorzewo, 2 października 2012 r., szkolenie członków Komitetu i pracowników Biura „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”  

- Orzysz, 5 października 2012 r., szkolenie członków Komitetu i pracowników Biura LGD „Mazurskie Morze”  

• udział w spotkaniach: 

- Węgorzewo, 14 lutego 2012 r., LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, spotkanie poświęcone wypracowaniu 

zasad przygotowania i realizacji operacji w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej PO Ryby 2007-2013 oś 4 Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych 

od Rybactwa 
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- Gołaszewo, 30-31 lipca 2012 r., spotkanie poświęcone wypracowaniu wspólnej promocji oddziaływania 

inicjatyw typu LEADER w ramach PROW 2007-2013 oraz PO Ryby 2007-2013 jako elementu wzmacniającego 

rozwój drogi wodnej E70 

- Olsztyn, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, 14 grudnia 2012 r., konsultacje  

dla pracowników Instytucji Publicznej Agencji Rozwoju RERA S.D. 

• udział w szkoleniach: 

- Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 18 czerwca 2012 r., szkolenie nt. obsługi systemu IMS  

w zakresie raportowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

- Pisz, 10-11 grudnia 2012 r., spotkanie na temat projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

w ramach osi 4 PO Ryby 2007-2013; 

• udział w konferencjach:  

- Berlin, 77. Międzynarodowe Targi Grune Woche, 24-25 stycznia 2012 r., pt. „Gdzie jesteśmy? Dokąd 

zmierzamy? – aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego” 

- Strzelinko, koło Słupska, 12-13 marca 2012 r., pt. „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich” 

- Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 24 maja 2012 r., pt. „W sieci osi 4 PO Ryby 2007-2013, 

czyli dyskusja o wzajemnej współpracy” 

- Ramsowo, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 30-31 maja – 1 czerwca 2012 r., XVII Konferencja 

Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych 

- Wierzba, PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, 24-25 września 2012 r., debata nt. „Stanu środowiska 

Naturalnego Mazur” 

- Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r., Konferencja pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  

i rybactwa na lata 2012-2020 - podsumowanie konferencji regionalnych i sposobów wykorzystania 

wniosków w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR po 2013 r." 

 

Strona internetowa:  

Biuro Wdrażania PO Ryby na bieżąco prowadziło stronę internetową, na której zamieszczało bieżące 

informacje wynikające z działalności Biura oraz ogłoszenia o naborach-www.wrota.warmia.mazury.pl, 

zakładka Obszary Wiejskie/PO Ryby. 

 

Materiały i gadżety promocyjne: 

Biuro Wdrażania PO Ryby wykonało następujące materiały promocyjne: 

• folder: 

- wydanie I – „Lokalne Grupy Rybackie na Warmii i Mazurach” 

- wydanie II – „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich”, 

• kalendarze na rok 2013: trójdzielny ścienny, kieszonkowy książkowy i spiralkowy biurkowy, 

• gadżety: pen-drive USB, notes z nadrukiem, latarka, długopis, opaska odblaskowa, torba papierowa, 

plastikowe poncho przeciwdeszczowe, dmuchana piłka plażowa, długopis drewniany w ozdobnym 

pudełku. 
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Informacje prasowe, artykuły i ogłoszenia prasowe:  

1.  W książce „Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku”, wydanej przez 

Instytut rybactwa Śródlądowego, Olsztyn 2012, opublikowany został rozdział „Pierwsze konkursy z osi 4 

PO Ryby 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” 

2. W Biuletynie KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 11/2012 opublikowany został artykuł  

pt. „Pierwsze konkursy z osi IV PO Ryby za Warmii i Mazurach za nami”. 

 

Odpowiedzi na pytania beneficjentów 

Biuro Wdrażania PO Ryby w roku 2012 odpowiadało na pytania w formie pisemnej, jak również prowadziło 

konsultacje dla potencjalnych beneficjentów w miejscu pracy – 19. 

 

Udział w lokalnych imprezach 

Pracownicy Biura Wdrażania PO Ryby uczestniczyli w imprezie „Święto Rybaka” zorganizowanej przez LGD 

Mazurskie Morze w Mikołajkach 30 czerwca 2012 r.  

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

Do głównych zadań Oddziału Obsługi PO - Ryby w 2012 r. należało informowanie i rozpowszechnianie 

informacji o PO Ryby. W tym zakresie Oddział Obsługi PO - Ryby podjął następujące inicjatywy: 

Szkolenia i konferencje organizowane przez Oddział Obsługi PO - Ryby:  

� Szkolenie „Weryfikacja wniosków o dofinansowanie na bazie doświadczeń z 2011” dla 

wielkopolskich LGR, odbyło się dnia 12 stycznia 2012 r. Na szkoleniu omówiono najczęściej 

popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie oraz załącznikach: biznes planach i studiach 

wykonalności. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.  

� Dnia 28 lutego 2012 r. miało miejsce pierwsze z cyklu spotkań w ramach współdziałania między 

Lokalnymi Grupami Rybackimi zorganizowanymi w sieć dolnośląsko – lubusko – wielkopolską.  

W spotkaniu pod przewodnictwem LGR Pojezierze Dobiegniewskie wzięli udział przedstawiciele: 

LGR „7 RYB”, NGR, LGR „Warta - Noteć”, LGR „Wodny świat”, LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy, 

LGR Dolnośląska Kraina Karpia, LGR Pojezierze Dobiegniewskie, Łużyckiej LGR, LGR Obra - Warta,  

a także pracownicy urzędów marszałkowskich województwa dolnośląskiego, lubuskiego  

i wielkopolskiego, łącznie 28 osób. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele LGR 

Opolszczyzna, przedstawiając swoje doświadczenia w zakresie sieciowania. Podczas spotkania 

podkreślono konieczność tworzenia sieci LGR, która będzie reprezentowała interesy rybaków 

śródlądowych. Podkreślono konieczność organizacji podobnych spotkań połączonych  

z omówieniem aktualnych problemów. 

� Szkolenie dla członków i pracowników LGR, które odbyło się dnia 22 czerwca 2012 r. Celem 

szkolenia było omówienie zagadnień związanych ze współpracą międzyregionalną  

i międzynarodową LGR w bieżącym roku. Przedstawiciele LGR zaprezentowali efekty dotychczas 
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zrealizowanych projektów. Ponadto przedstawiono zagadnienia interpretacyjne dla środka 4.1,  

a także omówiono zasady przygotowania wniosków o płatność dla beneficjentów. W spotkaniu 

wzięło udział 30 osób.  

� W dniach 12 – 14 września 2012 r., we Wronkach odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Samorządów 

Województw do spraw wdrażania osi priorytetowej 4 PO Ryby. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi priorytetowej 4 PO Ryby, dyrektorzy i 

pracownicy komórek zajmujących się PO Ryby w poszczególnych samorządach województw, kadra 

zarządzająca Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacji FAPA, 

łącznie 55 osób. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie wdrażania 

programu, mających na celu jednolite podejście instytucji bez względu na region wdrażania 

programu.  

� Szkolenie dla członków i pracowników LGR, które miało miejsce 28 września 2012 r.,  

w siedzibie UMWW w Poznaniu. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów 

interpretacyjnych, zagadnień z zakresu kwalifikowalności kosztów, najczęściej popełnianych 

błędów przez wnioskodawców we wnioskach o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.  

W szkoleniu wzięło udział 19 osób. 

� Konferencja podsumowująca działalność wielkopolskich LGR w 2012 r. Konferencja odbyła się  

w dniach 21 i 22 listopada 2012 r., w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. W spotkaniu 

wzięli udział członkowie i pracownicy LGR. Przedstawiciele LGR zaprezentowali stan wdrażania 

LSROR, podsumowali przeprowadzone konkursy na wybór projektów do dofinansowania. 

Stowarzyszenia zaprezentowały również przykłady projektów zrealizowanych przez 

beneficjentów. W spotkaniu wzięła udział Koordynator Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów 

Zależnych od Rybactwa – Pani Urszula Budzich – Szukała, która przedstawiła założenia przyszłej 

perspektywy finansowej. LGR przedstawiły swoje plany i oczekiwania co do przyszłej perspektywy 

finansowej. Drugi dzień spotkania poświęcony był projektom współpracy realizowanym przez 

wielkopolskie LGR. Stowarzyszenia zaprezentowały dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie 

współpracy ze szczególnym uwzględnieniem wartości dodanej zrealizowanych projektów. Pani 

Koordynator przedstawiła dobre praktyki w dziedzinie zrealizowanych projektów współpracy  

w Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby. 

� Szkolenie dla członków i pracowników LGR, które odbyło się 14 grudnia 2012 r., w siedzibie UMWW 

w Poznaniu. Celem spotkania było omówienie najczęściej popełnianych błędów przez 

wnioskodawców na etapie wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność, przeprowadzania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, omówienie zagadnień z zakresu kontroli.  

W szkoleniu wzięło udział 21 osób. 

Szkolenia i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Oddziału Obsługi PO - Ryby:  

� Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie. Dnia 25 stycznia 2012 r., Dyrektor Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pracownik Oddziału Obsługi PO – Ryby wzięli udział 

w konferencji „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy – aktualny stan wdrażania osi priorytetowej 4 

Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR)”. Głównym celem konferencji było omówienie stanu 
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realizacji osi priorytetowej 4, zaprezentowanie polskich doświadczeń oraz dobrych praktyk  

w realizacji projektów. 

� Spotkanie Grupy Roboczej Samorządów Województw do spraw wdrażania osi priorytetowa 4  

PO Ryby w dniach 5 – 7 marca 2012 r., w Istebnej. Podczas spotkania podjęto ustalenia  

co do ujednolicenia zasad wdrażania osi priorytetowej 4 przez poszczególne województwa. Został 

powołany zespół do spraw interpretacji o kwalifikowalności wydatków, a także podjęto wstępne 

ustalenia w kwestii aktualizacji procedur.  

� Konferencja, która odbyła się 24 maja 2012 r., w Warszawie. Głównym celem spotkania było 

zaprezentowanie powstających na terenie Polski inicjatyw „sieciowania” lokalnego. Wielkopolskie 

Lokalne Grupy Rybackie (LGR) stworzyły sieć wspólnie z LGR z terenu województwa lubuskiego  

i dolnośląskiego pod nazwą dolnośląsko – lubusko - wielkopolska sieć LGR. 

� Konferencja pt. "Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020", 

w której wziął udział pracownik Oddziału Obsługi PO Ryby. Spotkanie miało miejsce 27 września 

2012 r., w Zielonej Górze. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz 

instytucji związanych z rolnictwem, którzy przedstawili informacje z zakresu założeń i sposobów 

wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2012-2020. 

Pozostałe zadania realizowane przez Oddział Obsługi PO – Ryby:  

� W 2012 r., prowadzona była strona internetowa poświęcona PO Ryby. Na stronie zamieszczane 

były aktualne informacje dotyczące PO Ryby – interpretacje MRiRW, wydarzenia promocyjne 

dotyczące PO Ryby. 

� W okresie sprawozdawczym wydane zostały materiały promocyjne.  

� W 2012 r., udzielano odpowiedzi na zapytania beneficjentów zgłaszane drogą telefoniczną  

i mailową. Zarówno pytania jak i interpretacje zostały zamieszczone na stronie internetowej 

administrowanej przez pracowników Oddziału Obsługi PO - Ryby. Zadanie realizowane było 

bezkosztowo. 

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Dnia 30 listopada 2012 r. ukazała się notatka prasowa pt. "Lokalne Grupy Rybackie w Województwie 

Zachodniopomorskim" informująca o dotychczasowej działalności oraz funkcjonowaniu każdej LGR. 

W czwartym kwartale okresu sprawozdawczego wyemitowanych zostało 14 audycji radiowych dotyczących 

funkcjonowania lokalnych grup rybackich oraz cykl 8 audycji telewizyjnych pt. "Zachodniopomorskie 

Lokalne Grupy Rybackie". Każdy z siedmiu odcinków poświęcony był konkretnej LGR oraz jeden ostatni 

odcinek podsumowujący cały cykl audycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyłoniono dostawcę materiałów promocyjnych, które odebrano w grudniu 2012 r.  

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym ukazały się kolejno 22 ogłoszenia o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 objętych osia priorytetową 4-Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO Ryby 2007-2013 za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej 

Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński, 
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Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy”, Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, 

Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Stowarzyszenia Partnerstwo Jezior oraz Stowarzyszenia Sieja. 

W ramach środka 4.2 zrealizowano dwie operacje o charakterze informacyjno-promocyjnym: uczestnictwo 

w Jarmarku Jakubowy w Szczecinie, oraz uczestnictwo w targach POLAGRA FOOD- Smaki Regionów  

w Poznaniu. 

 

Poniżej tabela prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych: 

Lp. Data 
Miejsce 

spotkania 
Rodzaj spotkania / Uwagi 

1 01-03.03.2012 Mielno Konferencja podsumowująca dotychczasowy nabór wniosków w ramach PO Ryby 2007-2013 

2 19.03.2012 Mielno Szkolenie dla członków komitetu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 

3 11.04.2012 Barzkowice 
Szkolenie informacyjne dotyczące osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 dla członków 

Komitetów Lokalnych Grup Rybackich 

4 22.06.2012 Szczecin 
Szkolenie informacyjne dla pracowników biur lokalnych grup rybackich dotyczące obsługi 
wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach osi priorytetowej 4 PO Ryby 2007-2013 

5 12-14.09.2012 Wronki Spotkanie Grupy Roboczej ds. PO Ryby 2007-2013 

6 13-14.09.2012 Borne Sulinowo 
Konferencja podsumowująca prezydencję ZSLGR sprawowanej przez LGR „Partnerstwo 

Drawy” w Szczecinku 
7 07-09.10.2012 Poznań Promocja Programu podczas "Polagra Food - Smaki Regionów" 

8 22-23.11.2012 r. Dźwirzyno Konferencja podsumowująca działalność Zachodniopomorskich LGR 

9 28.11.2012 Luboradza 
Konferencja Lokalnych Grup Rybackich w procesie wdrażania programu operacyjnego PO 

Ryby 2007-2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego 

 

FAPA 

 

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA korzysta z pomocy technicznej w celu wsparcia 

realizacji zadań powierzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wdrażania osi 

priorytetowej 5 pomoc techniczna po Ryby 2007 – 2013. Podstawowym kosztem, który objęty jest 

złożonymi wnioskami o dofinansowanie, jest wynagrodzenie pracowników, którzy realizowali zadania 

związane z wdrażaniem Programu. W związku z prowadzoną działalnością ponoszone są koszty 

eksploatacyjne, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz zakupy materiałów biurowych i usług. 

Pozostałe koszty obejmują przeprowadzanie kontroli u beneficjentów, delegacje na wyjazdy służbowe 

osób zaangażowanych w realizację zadań związanych z PO Ryby 2007 – 2013 oraz organizację spotkania 

szkoleniowego dla beneficjentów osi 5. Dodatkowo wsparciem z pomocy technicznej zostały studia 

podyplomowe dla kilku pracowników. 

 

 

Załącznik nr 3. - Informacje na temat postępów fizycznych dla informacji i promocji 
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VII. INFORMACJE I PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZESTRZEGANIEM POLITYK WSPÓLNOTY PRZY 

REALIZACJI PROGRAMU 

 

7.1 Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska 

 

Program jest realizowany zgodnie z polityką ochrony środowiska. 

 

7.2 Zgodność Programu z polityką równych szans 

 

Dostęp do pomocy finansowej w ramach EFR z zasady zapewnia równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz 

przestrzeganie zasady równych szans. Zapewniają to również krajowe przepisy prawne, zarówno 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 33) jak i inne akty krajowe, w tym również te, które umożliwiają 

dostęp do pomocy finansowej. Dodatkowo, w celu monitorowania rozdysponowania pomocy finansowej, 

IZ stworzyła system wskaźników, których zbieranie pozwoli na bieżąco obserwować sytuację w tym 

zakresie. Dane dotyczące m. in. liczby kobiet i mężczyzn, którzy ubiegają się o pomoc w ramach EFR, zbiera 

ARiMR i raportuje je IZ. W przypadku zagrożenia równego dostępu do pomocy, IZ przedłoży KM stosowne 

uchwały, które je wyeliminują. 

 

7.3 Zgodność realizowanego Programu z Wspólną Polityką Rybacką 

 

Program jest zgodny ze Wspólną Polityką Rybacką 

 

7.4 Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych 

 

Program jest realizowany zgodnie z zamówieniami publicznymi 

 

7.5 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej 

 

Pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z zasadami art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz.U. C 83 z 30.3.2010, str. 366—388) oraz przepisami krajowymi w przedmiotowym zakresie,  

w szczególności Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) określającą tryb i formy informowania o otrzymanej 

pomocy publicznej przez beneficjentów.  

W art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się 

produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa (Dz. U. UE L z 2008r.  

Nr 201, poz. 16) określono, iż pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej rybaków 

 i właścicieli statków rybackich jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu  

i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu. 
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Ponadto zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 

nie jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 87-89 Traktatu Europejskiego (art. 107-109). Mając na uwadze 

powyższe w/w przepisy TWE nie mają zastosowania do wkładów finansowych państw członkowskich  

na rzecz operacji współfinansowanych z PO Ryby 2007-2013. 

 

VIII. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI INSTRUMENTAMI 

 

8.1 Powiązanie realizacji Programu z politykami unijnymi i krajowymi 

 

Aktualnie, komplementarność Programu PO Ryby 2007-2013 ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

zapewniona jest poprzez możliwość realizowania przez beneficjentów operacji w ramach osi priorytetowej 

3 PO Ryby 2007-2013, które mogą wpisywać się w zakres obszarów priorytetowych 2 i 9 Strategii UE dla 

Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

Przykłady operacji możliwych do zrealizowania w ramach osi priorytetowej 3 zostały określone 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych 

osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 161, 

poz. 1285 z późn. zm.). 

Do realizacji obszaru priorytetowego 2 (Priority area 2 – to preserve natural zones and biodiversity, 

including fisheries) Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego może przyczynić się m. in. wdrażanie Środka 

3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 3 PO Ryby 2007-2013, poprzez: 

- budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających 

wędrówkę ryb migrujących, 

- adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażanie urządzenia lub zespołu urządzeń 

umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, dokonaną w celu poprawy efektywności ich działania lub 

poprawy bezpieczeństwa wędrówki tych ryb, 

- renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb, 

- opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb, 

- ochronę i poprawę stanu Środowiska w ramach sieci obszarów NATURA 2000 w przypadkach gdy 

wiąże się to z działalnością połowową. 

Do realizacji obszaru priorytetowego 9 (Priority area 9 – to reinforce sustainability of agriculture, forestry 

and fisheries) Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego może przyczynić się m. in. wdrażanie Środka 3.5. 

Projekty pilotażowe objętego osią priorytetową 3 PO Ryby 2007-2013, poprzez ograniczenie przyłowów  

i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych. 

Instytucja Zarządzająca planuje ewaluację programu PO Ryby zakresie komplementarności z innymi  
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IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą 

 

Data: 

 

Pieczęć i podpis: 

 

 

Imię i nazwisko osoby, 

która złożyła oświadczenie 
KAZIMIERZ PLOCKE 

Adres Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Polska 

Numer telefonu i faksu Tel. (+4822) 623-15-14, Fax: (+4822) 623 11-02 

Adres poczty elektronicznej 
halina.doman@minrol.gov.pl  

maja.wisniewska@minrol.gov.pl  

 

 

Załączniki do sprawozdania: 

Załącznik 1. Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych 

Załącznik 2. Informacje finansowe  

Załącznik 3. Informacje na temat postępów fizycznych dla informacji i promocji 



Załącznik nr 1. Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

Załącznik nr 1

Oś priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania wspólnotowej floty rybackiej *

Wskaźniki Jednostka Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem

Realizacja - -3 013,76 -1 528,61 -418,92 -255,50 -5 216,79

Cel -2 579,00 -3 094,80

Sytuacja 

wyjściowa
10 316 10 316 10 316,00 10 316 10 316 10 316 10 316

Realizacja - -9 037,50 -4 379,68 -1 107,40 -1 044,80 -15 569,38

Cel -9 884,00 -11 860,80

Sytuacja 

wyjściowa
39 536 39 536 39 536 39 536 39 536 39 536 39 536

Realizacja - 0 138 25 113 211

Cel 154 238

Sytuacja 

wyjściowa
700 700 700 700 700 700 700

Realizacja - 0 276,8 98,90 294,19 669,89

Cel 9 624 14 436

Sytuacja 

wyjściowa
96 239,7 96 239,7 96 239,7 96 239,7 96 239,7 96 239,7 96 239,7

Realizacja - 0 0 1 4 5

Cel 1 400 2 450

Sytuacja 

wyjściowa
525 525 525 525 525 525 525

Realizacja 2 590 364 2 954

Cel 3 000 2 900

Sytuacja 

wyjściowa
3 409 3 409 3 409 3 409 3 409 3 409 3 409

* dane zgodnie z Planem Dostosowania Naładu Połowowego

** wykazywane liczby nie są wskazywane narastająco - ukazują liczbę jednostek 

objętych modernizacjami w danym roku.; w kolumnie ogółem wskazaną łączną 

liczbę zmodernizowanych jednostek

Redukcja potencjału floty przez trwałe zaprzestanie działalności*

Stopień modernizacji floty rybackiej**

Moc wymienionych silników i zmniejszanie mocy 

GT

kW

szt.

kW

Ilość przeszkolonych rybaków szt.

Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych szt.

1 z 4



Załącznik nr 1. Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

Załącznik nr 1

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

Wskaźniki Jednostka Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem

Realizacja - 36 200,00 29 260,00 30 790,00 31 710,00 s

Cel 42 904 51 900

Sytuacja 34 600 34 600 34 600 34 600 34 600 34 600 34 600

Realizacja 355 348 369 650* 374 900 380 000 s

Cel 517 660 637 120

Sytuacja 398 200 398 200 398 200 398 200 398 200 398 200 398 200

Realizacja - 2 800 2 510 2 990 2 500

Cel 4 215 5 620

Sytuacja 2 810 2 810 2 810 2 810 2 810 2 810 2 810

Realizacja - - - 0 836

Cel 100 150

Sytuacja 15 15 15 15 15 15 15

Realizacja 81,9 68,9 68,3 73,0s

Cel 87,2 98,1

Sytuacja 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

Realizacja - 1 363,4 1 401,9 1 602,0 1 711,4

Cel 1 515,1 1 818,2

Sytuacja 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1 1 212,1

Realizacja 27,5 28,5 32,5 37,5

Cel 29,4 32,2

Sytuacja 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

Realizacja - 15 067 14 330 13 908 13533 s

Cel 15 600 18 000

Sytuacja 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Realizacja - - - 19 711 19 971 19 971

Cel 20 400 20 760

Sytuacja 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500

/1 Produkcja ryb konsumpcyjnych bez materiału obsadowego i zarybieniowego; dane z "Rynek Ryb. Stan i perspektywy" nr 19, kwiecień 2013

/2 Wyroby konsumpcyjne; dane z "Rynek Ryb. Stan i perspektywy" nr 19, kwiecień 2013 - dotyczy firm zatrudniających ponad 9 osób stałej załogi skladających sprawozdania finansowe

/3 Dane z "Rynek Ryb. Stan i perspektywy" nr 19, kwiecień 2013

/4 Obliczone na podstawie "Rynek Ryb. Stan i perspektywy" nr 19, kwiecień 2013 - dotyczy firm zatrudniających ponad 9 osób stałej załogi  skladających sprawozdania finansowe;

/5 Zmieniono metodologię liczenia. Wartość dodana policzona na podstawie danych z IERiGŻ-PIB: suma nadwyżki operacyjnej i kosztów pracy

/6 Pracujący na koniec roku, wg Rocznika statystycznego gospodarki morskiej 2011

* Zmieniono metodologię liczenia wskaźnika - dotyczy tylko zakładów PKD 15.20

S - szacunek MIR-PIB/IRŚ

**  zmiana rozporządzenia o warunkach przyznawania pomocy; 5-letnie umowy o dofinansowanie. Wskaźniki wykazuje się dla operacji zakończonych.

***  zmiana metodologii obliczania -  pomiary prowadzone są w obwodach jeziorowych, zbiornikach zaporowych i odcinkach rzek

****  roboczy kurs 1 EUR=4,00 PLN.

Produkcja w przetwórstwie /2 Tona

Wyładunki (zawodowe połowy śródlądowe) /3*** Tona

Odsetek operacji z produkcją ekologiczną (akwakultura) ** szt

Wzrost obrotów akwakultura /4**** w mln euro

Produkcja w akwakulturze /1 Tona

Liczba miejsc pracy stworzonych lub utrzymanych szt

w mln euro

Wzrost obrotów rybołówstwo śródlądowe /4**** w mln euro

Wartość dodana na zatrudnionego /5 euro

Wzrost obrotów przetwórstwo /4

2 z 4



Załącznik nr 1. Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

Załącznik nr 1

Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi*

Wskaźniki Jednostka Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem

Realizacja - - 1 5 0 6

Cel 3 12

Sytuacja 

wyjściowa
0 0 0 0 0 0 0

Realizacja - - 1 1 2 4

Cel 5 14

Sytuacja 

wyjściowa
0 0 0 0 0 0 0

Realizacja - - - 0 0

Cel 0 2

Sytuacja 

wyjściowa
0 0 0 0 0 0 0

Realizacja - - 0 0 0 0

Cel 7 8

Sytuacja 

wyjściowa
6 6 6 6 6 6 6

Realizacja - 13,15 13,00 12,27 11,80s

Cel 14 16

Sytuacja 

wyjściowa
11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83

Realizacja - 274 270 256 244

Cel 304 361

Sytuacja 

wyjściowa
190 190 190 190 190 190 190

/1 Dane z "Rynek Ryb. Stan i perspektywy" nr 19, kwiecień 2012

/2 Zmieniono metodologię liczenia: Wartość dodana policzona na podstawie danych z IERiGŻ-PIB: suma nadwyżki operacyjnej i kosztów pracy

* - w kg wagi żywej na 1 mieszkańca

2009: 1 EUR = 4,3273 PLN

2010: 1 EUR = 3,9946 PLN

2011: 1 EUR = 4,1198 PLN

2012: 1 EUR = 4,1309 PLN

Ilość zmodernizowanych portów szt.

Wzrost średniego spożycia ryb /1 kg/os rocznie*

Ilość wybudowanych przystani i miejsc wyładunku szt.

Ilość utworzonych organizacji producentów szt.

Ilość zmodernizowanych przystani i miejsc wyładunku szt.

Zwiększenie wartości dodanej ryb przetworzonych i sprzedawanych /2 mln EUR

3 z 4



Załącznik nr 1. Informacje na temat postępów fizycznych dla osi priorytetowych

Załącznik nr 1

Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Wskaźniki Jednostka Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem

Realizacja - - - 26 22 0 48

Cel 12 0 30 30
Sytuacja 

wyjściowa 0 0 0 0 0 13 0 0

Realizacja - - - 39 235 31 293 0 70 528

Cel 18 000 45 000 45 000
Sytuacja 

wyjściowa 0 0 0 0 0 17 300 0 0

Realizacja - - - 2 078 324 1 493 600 0 3 571 924

Cel 600 000 1 500 000 1 500 000
Sytuacja 

wyjściowa 0 0 0 0 0 895 598 0 0

Realizacja - - - bd bd 491 491

Cel 600 2 500 2 500
Sytuacja 

wyjściowa 0 0 0 0 0 0 0

Miejsca pracy utworzone lub utrzymane na obszarach rybackich szt.

ludność na obszarach objętych grupami

Ilość ustanowionych grup rybackich szt.

szt.

Obszar objęty grupami szt.

4 z 4



 Wydatki kwalifikowalne 
przedstawione we 

wnioskach o płatność 
złożonych do Instytucji 

Pośredniczących*** 

 Odpowiadający 
wkład publiczny 

(krajowe) 

 Odpowiadający 
wkład EFR 

 Wydatki poniesione 
przez organ 

odpowiedzialny za 
dokonywanie płatności 
na rzecz beneficjentów  

 Środki EFR 
zadeklarowane przez 

Instytucję Zarządzającą 

 Całkowita płatność 
wskazana we wniosku do 

Komisji 

 Łącznie płatności 
otrzymane od Komisji 

1* 2* 3* 4** 5** 6** 7

 Oś 1 Środki na rzecz 
adaptacji floty rybackiej 

                  136 072 669,55               34 018 167,39           102 054 502,16                  127 710 064,21                       95 407 598,42                      95 407 598,40                      86 795 597,17    

 Oś 2 Akwakultura, 
rybołówstwo śródlądowe, 
przetwórstwo i rynek 
rybny 

                   101 705 639,38             25 426 409,85             76 279 229,54                  145 683 512,62                       107 763 128,61                      107 763 128,61                     50 623 988,38    

 Oś 3 Środki służące 
wspólnemu interesowi 

                    62 097 423,26                15 524 355,81            46 573 067,44                    58 221 295,37                         43 665 971,51                        43 665 971,51                      25 797 942,55    

 Oś 4 Zrównoważony 
rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa 

                     24 336 941,20                6 084 235,30             18 252 705,90                     7 889 053,53                          5 039 615,96                         5 039 615,96                         2 597 144,83    

 Oś 5 Pomoc techniczna                       14 305 139,52                3 576 284,88            10 728 854,64                    11 784 861,91                         8 838 646,35                        8 838 646,37                        5 459 750,74    

Suma całkowita 338 517 812,91                    84 629 453,23         253 888 359,68     351 288 787,64            260 714 960,85                 260 714 960,85                171 274 423,67                 

Załącznik nr 2 Informacje finansowe

Osie priorytetowe

* kwoty z kolumny 1-3 przeliczono po kurskie 4,1309 zł/euro; 

** kwoty w kolumnach 4-6 przeliczono wg kursu wykazanego w poświadczeniach.

*** dla środków 1.2 oraz 1.5 nie są składane wnioski o płatność, wartość dla tych środków jest przedstawiona jako równowartość wydanych decyzji/podpisanych umów na dany okres. 

Kolumna 4- kwota wkładu krajowego i EFR (25%+75%)



Załącznik nr 3. Informacje na temat postępów fizycznych dla informacji i promocji  

 
Wskaźniki  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem 

Wskaźnik 1: 

Realizacja           

Cel(1)           

Sytuacja 
wyjściowa 

          

…itd. …itd. … … … … … … … … … … 

Wskaźnik n: 

Realizacja           

Cel(1)           

Sytuacja 
wyjściowa 

          

(1) Cel można podać w odniesieniu do roku lub w odniesieniu do całego okresu programowania 

* Nie określono wskaźników dla postępów fizycznych informacji i promocji PO RYBY 2007-2013 


