
 

 

 

 

 

Wspólna  

Polityka Rybołówstwa 
(środki pomocowe) 

 

Unia Europejska 
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Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”  

(PO RYBY 2007-2013) 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Realizacja PO RYBY 2007-2013 

• środki około 4,o9 mld zł 

• kontraktacja 

• płatności 

89,78% 

81,14% 

• liczba umów 12 556 

• kwota około 3,67 mld zł    

• zrealizowane płatności około 3,32 mld zł 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Wybrane efekty realizacji PO RYBY 2007-2013 

6 103 umowy podpisane z podmiotami związanymi z rybołówstwem 

morskim w ramach instrumentów związanych z zarządzaniem flotą rybacką 

  łącznie wypłacono – ok. 641 mln zł 

122 mln zł wypłacono rybakom zajmującym się rybactwem 

przybrzeżnym 

 

113 inwestycji w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach 

    wartość – ok. 633 mln zł 
62 052 000 zł – najwyższa wartość umowy, dotyczącej inwestycji związanej z budową 

Chłodni Składowej Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk w Porcie Gdańskim, na terenie 

Wolnego Obszaru Celnego 

 

 
Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Wybrane efekty realizacji PO RYBY2007-2013 

1536 projektów związanych z modernizacją gospodarstw 

rybackich 

   wartość – ok. 570 mln zł 

41 powstałych nowoczesnych zakładów przetwórczych 

345 inwestycji w zakresie przetwórstwa i obrotu na kwotę ok. 

475 mln zł 

      średnia wartość inwestycji –  ok. 1,4 mln zł  

48 Lokalnych Grup Rybackich na obszarze 
70,5 tys. km2 

       wartość podpisanych umów – ok. 860 mln zł 

z czego umowy o wartości ok. 427  mln zł (ok. 49%) podpisano w ramach budżetów 17 
Lokalnych Grup Rybackich mających siedzibę w woj. pomorskim, zachodnio-pomorskim 
i warmińsko-mazurskim  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



58 400 634,00 zł         Modernizacja i rozbudowa budynku produkcyjnego i fabryki lodu            

                                      z przeznaczeniem na zamrażanie i składowanie ryb zamrożonych, 
           produkcję lodu z zapleczem socjalno – biurowym, oraz dobudowa 

części składowania odpadów rybnych   

38 716 743,00 zł          Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie  

29 981 174,00 zł            Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie 

8 554 309,00 zł           Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Chłopach 

4 143 406,00 zł                   Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Ustroniu Morskim 

Wybrane efekty realizacji PO RYBY2007-2013 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nowa perspektywa finansowa 

Europejski Fundusz Morski  

i Rybacki (EFMR) 

na lata 2014-2020 

 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Europejski Fundusz Morski i Rybacki  

Nowy fundusz ustanowiony zostanie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

 

Cele: 

• promowanie konkurencyjnego, zrównoważonego środowiskowo i ekonomicznego 

rybołówstwa i akwakultury, 

• osiągnięcie celów Wspólnej Polityki Rybackiej i Zintegrowanej Polityki Morskiej. 

 

Całkowity budżet nowego funduszu wynosić ma ok. 6,4 mld €.  

             Dla porównania kwota przeznaczona na Europejski Fundusz Rybacki 2007-2013 to 3,8 mld €.  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

ok. 4,3 mld €  
realizacja przedsięwzięć i 

inwestycji w zrównoważony 

rozwój rybołówstwa, akwakultury 

i obszarów rybackich  

ok. 2,1 mld € 
 realizacja przedsięwzięć i 

inwestycji w ramach nowych 

komponentów 

 



Obszary głównych działań: 
 wymiana silników 

 dywersyfikacja, wsparcie dla młodych rybaków 

 modernizacja statków 

 innowacje  

 poprawa stanu zasobów ryb i ochrona środowiska morskiego 

 wsparcie dla organizacji producenckich i działań rynkowych 

 wsparcie inwestycji i doradztwa dla gospodarstw akwakultury  

 

    oraz  
• ochrona środowiska 

• eksploatacja żywych zasobów morza 

• lepsze zagospodarowanie niechcianych 

połowów i ograniczenie zjawiska odrzutów 

• kontrola i egzekwowanie prawa 

• gromadzenie danych rybackich 

• promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcia mobilności 

pracowników 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  
 realizacja celów EFMR 

 opracowywany w  Departamencie  Rybołówstwa  MRiRW  równolegle  

z pracami  nad  zapisami  projektu  rozporządzenia  w  sprawie  EFMR 

 

   Ostateczna wersja w/w rozporządzenia:  

 

  

 

 

 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki  

PIERWOTNIE 
pod koniec 2013 r.  

 

OBECNIE  

maj 2014 r. 

 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Dziękuję za uwagę. 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 


