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Podsumowanie wdrażania PO RYBY 2007-2013  

i oczekiwania wobec PO RYBY 2014-2020   
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Podsumowanie wdrażania 

Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”  

(PO RYBY 2007-2013) 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Realizacja PO RYBY 2007-2013 

(stan na dzień 16 lipca 2014 r.) 

• alokacja unijna + budżet około 4,o9 mld zł 

• kontraktacja 

• płatności 

92,63% 

85,98% 

• liczba umów o dofinansowanie 13 099 

•  kwota zawartych umów  
o dofinansowanie około 3,78 mld zł    

• kwota zrealizowanych płatności około 3,5 mld zł 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Wsparcie otrzymały: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 

Rybołówstwo śródlądowe  
i akwakultura 

•Całkowita wartość  wsparcia –  
596 mln zł. 

 

•Średnia wartość  
umowy  o dofinansowanie   

 387,3 tys. zł. 

 



Wsparcie otrzymały cd.: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 
 

   

322 mln zł wypłacono w ramach Działań wodno-

środowiskowych  
 

Średnia wartość wsparcia – 320 tys. zł 

240 mln zł wypłacono w ramach inwestycji w chów  

i hodowlę 
 

Średnia wartość wsparcia – 623 tys. zł  



Wsparcie otrzymały cd.: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 

 

Rybołówstwo morskie 

(razem z inwestycjami w portach) 

 

• Całkowita wartość  wsparcia –  
1,312 mld zł. 

 

 



Wsparcie otrzymały cd.: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 

574 mln zł wypłacono w ramach rekompensat w rybołówstwie 

morskim 

Średnia wartość wsparcia – 112 tys. zł 

 

   

Z tego: 

122 mln zł wypłacono rybakom przybrzeżnym  

Średnia wartość wsparcia - 74,9 tys. zł. 



Wsparcie otrzymały cd.: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 
 

   

 

615 mln zł wypłacono w ramach inwestycji w portach 

rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach  

  

Średnia wartość operacji - 5,6 mln zł. 

 

 

70 mln zł wypłacono w ramach inwestycji w rybołówstwie  

 
Średnia wartość  inwestycji w rybołówstwie – 101,2 tys.  



Wsparcie otrzymały cd.: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 

Inwestycje w przetwórstwo  
i obrót 

 

•Całkowita wartość wsparcia –  
510 mln zł. 

•Średnia wartość  
umowy o dofinansowanie  

1,3 mln zł  

  

 

  



Wsparcie otrzymały cd.: 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

     
  

 
479 mln zł wypłacono w ramach 

inwestycji w zakresie przetwórstwa i obrotu 

 
Powstało 41 nowoczesnych zakładów  
przetwórczych 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oczekiwania rybactwa  

i wędkarstwa wobec nowej 

perspektywy finansowej 
Program Operacyjny  

„Rybactwo i Morze” 

(PO RYBY 2014-2020)  

 
Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

Alokacja na Program Operacyjny:  

Ok. 703 mln euro 

(wkład unijny + budżet krajowy) 

 

Szacuje się, iż ok. 60% ww. kwoty wspierać 

będzie rybołówstwo morskie i śródlądowe  

oraz akwakulturę 
 

 

 

   
 
 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

zakłada realizację siedmiu Priorytetów: 

 

Priorytet 1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego  

i konkurencyjnego rybołówstwa (morskiego i 

śródlądowego) 

 

Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej  

i konkurencyjnej akwakultury, 

 

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania WPRyb, 

 

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

 

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, 

 

Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, 

 

Priorytet 7. Pomoc Techniczna 

 
 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

Obszary wsparcia w zakresie rybołówstwa śródlądowego 
i morskiego: 
 
 
 Różnicowanie i nowe formy dochodów, 

 Wartość dodana i jakość produktów, 

 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko 

morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, 

 Innowacje, 

 Partnerstwo między naukowcami a rybakami, 

 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc 

pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, 

tworzenie sieci kontaktów,  
 

 
 
 

 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 

Obszary wsparcia w zakresie rybołówstwa śródlądowego 
 

 
  zarządzanie obszarami sieci Natura 2000, ich odbudowę 

i monitorowanie, gdy jej obszary są związane z działalnością 

połowową, oraz rekultywację wód śródlądowych, w tym na 

tarliskach i szlakach migracyjnych gatunków migrujących 
 
 

 
 
 
 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

 

Nowe obszary wsparcia w zakresie  akwakultury:  
 

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla 

gospodarstw akwakultury, 

 

Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia  

działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury, 

 

Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury, 

 

Ubezpieczenie zasobów akwakultury 
 
 

 
 
 
 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

Ponadto w zakresie akwakultury kontynuowane będzie 
wsparcie w zakresie Działań wodno-środowiskowych: 
 
 metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami 

środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom 

w zakresie zarządzania wynikającym z wyznaczenia obszarów 

sieci Natura 2000, 

 

operacje w ramach akwakultury, obejmujące ochronę i poprawę 

środowiska i różnorodności biologicznej, a także zarządzanie 

krajobrazem i tradycyjne cechy terenów akwakultury. 

 

 NOWOŚĆ! udział, w odniesieniu do kosztów bezpośrednio z nim 

związanych, w ochronie i rozmnażaniu zwierząt wodnych 

w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy 

różnorodności biologicznej, 

 

 
 

 



Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 

Ponadto w zakresie akwakultury kontynuowane będzie 
wsparcie: 
 

 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w szerokim 

zakresie, w tym również wartość dodana produkcji, 

dywersyfikacja działalności, 

 

 Innowacje, 

 

 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci 

kontaktów, 
 
 

 
 
 
 



Dziękuję za uwagę. 

Unia Europejska 

Europejski  

Fundusz Rybacki 


