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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 

(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 

 

Key information on the implementation of the Operational Programme for the year 

concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator 

data. 

 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez 

Komisję Europejską decyzją nr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r. 

W 2016 r. trwały intensywne prace legislacyjne związane z opracowaniem aktów 

prawnych, służących wdrażaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

Obowiązująca od 10 lipca 2015 r. ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego nie 

pozwalała na pełną prawidłowową implemenatcję Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze”, w związku z czym Instytucja Zarządzająca opracowała projekt zmiany ustawy, 

przede wszystkim regulujący kwestie związane z prawidłowym wdrażaniem pomocy 

technicznej, uregulowania zakresu wzorów umów o dofinansowanie w taki sposób, aby 

odpowiadały wszystkim wymogom unijnym, zapewnienia możliwie najbardziej 

efektywnej formy wdrażania Programu poprzez uregulowanie kwestii związanych z 

naborami. Ponadto uregulowane zostały kwestie związane z zapewnieniem 

prawidłowego procesu kontroli i certyfikacji wydatków. Zmieniona ustawa weszła w 

życie w dniu 8 września 2016 r. 

W 2016 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał następujace akty 

normatywne określające przepisy dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze”: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 

grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów 

ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze” 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 

listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 

5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 

października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 

samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w 

związku z wykonywaniem tych zadań 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 

października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 

września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów 

przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w 
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odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 

1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, 

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Rozporządzenia 

zostało znowelizowane w dniu 30 listopada 2016 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 

3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w 

Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Rozporządzenie zostało 

znowelizowane w dniu 29 grudnia 2016 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań 
wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

Do końca 2016 r. przeprowadzono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach 

następujących działań: 

• Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, 

• Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, 

• Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie, 

• Działanie 3.2 Gromadzenie danych, 

• Działanie 4.1 Wsparcie przygotowawcze, 

• Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, 

• Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu. 

W ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego i opartego na wiedzy złożono wnioski na kwotę 98 

449 196,73 PLN co daje 22 322 562,35 Euro (12% alokacji), zakontraktowano środki w 

wysokości 46 379 155,83  PLN co daje 10 516 100,00 Euro (6% alokacji). W 2016 

r. zostały wypłacone środki w wysokości  742 500,00 PLN co daje 168 355,89 Euro w 

ramach zrealizowanych 17 operacji z działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie 

działalności połowowej. 

W ramach Priorytetu 1. w 2016 roku zawarto 179 umów. Najwięcej umów 147 zostało 

zakontraktowanych w ramach Działania  1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności 

połowowej, na łączną kwotę 10 171 500,00 PLN co daje 2 115 502,35 Euro. 

W ramach Priorytetu 3. złożono wnioski na kwotę 21 103 686,43 PLN co daje 4 785 

090,91 Euro (17% alokacji), zakontraktowano środki w wysokości 1 720 000,00 PLN 

co daje 389 996,15 Euro (1% alokacji). 

W ramach Priorytetu 4. złożono wnioski na kwotę 9 104 711,72 PLN co daje 2 064 
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420,04 Euro (2,35% alokacji). 

W ramach Priorytetu 5. w 2016 roku ogłoszono jeden nabór w ramach Działania 5.3 

Środki dotyczące obrotu. W 2016 roku został złożony tylko jeden wniosek na kwotę 
250 000,00 PLN (56 685,49 Euro) co stanowi 0,4% alokacji. 

W roku 2016 nie była wdrażana pomoc związana z instrumentami finansowymi.Do dnia 

31.12.2016 r. Instytucja Zarządzająca nie planowała wdrażania pomocy z 

wykorzystaniem instrumentów finansowych. 

Do przeliczeń przyjęto kurs Europejskiego Banku Centralnego z 30.12.2016 r. 1 

Euro=4,4103 PLN 
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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES 

 

3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No 

1303/2013) 

 

Information should be provided as short and general commentary on the implementation 

of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference 

to key developments, significant problems and steps taken to address these problems. 

 

Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

1 - Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na wiedzy 

Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Podstawą wdrażania Priorytetu 1 - 

Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na wiedzy jest 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach Priorytetu 1. 

Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na wiedzy, 

zawartego w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”. 

Po wejściu w życie ww. rozporzadzenia 

ARiMR ogłosiła w 2016 r. dwa nabory 

wniosków o dofinansowanie – w zakresie 

działania 1.6 Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej i działania 1.10 

Tymczasowe zaprzestanie działalności 

połowowej. 

W związku z wątpliwościami natury 

legislacyjnej odnośnie działania 1.6 

Trwałe  zaprzestanie działalności 



 

 

PL 6  PL 

Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

połowowej, przystąpiono do prac mających 

na celu zmianę rozporządzenia 

wykonawczego dla priorytetu 1. 

Wąptliwości budziły przede wszystkim 

przepisy dotyczące konsekwcji 

złomowania statków rybackich w 

przypadkach, w których dla tych jednostek 

nie upłynął okres związania celem dla 

modernizacji przeprowadzonych przy 

udziale Programu Operacyjnego 

“Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013”. Przepisy 

rozporządzenia przewidywały dodatkowe 

sankcje dla armatorów, nakazujące 

dodatkowe kary finansowe, poza zwrotem 

100% otrzymanej pomocy z perspektywy 

finansowej 2007 – 2013. Ponadto, część 
przepisów dotycząca utraty miejsca pracy 

na statku rybackim była niejedznoznacza, 

pozostawiając wątpliwości interpetacyjne 

odnośnie okresu, za który przyznawana jest 

pomoc i okresu, w którym rybak nie ma 

mozliwości do powrotu do wykonywania 

działalności połowowej. 

W dniu 30 listopada 2016 r. Minister 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej podpisał nowelizację 
rozporządzenia wykonawczego dla 

Priorytetu I. Zmienione rozporządzenie 

uregulowało przedstawione powyżej 

kwestie, jednocześnie wprowadzając 

ułatwienia administracyjne dla rybaków, 

którzy utracili miejsce pracy na statkach 

rybackich wskutek ich złomowania. 

W ramach Priorytetu 1. Promowanie 

rybołówstwa zrównoważonego 

środowiskowo, zasobooszczędnego, 

innowacyjnego i opartego na wiedzy 

złożono wnioski na kwotę 98 449 196,73 

PLN co daje 22 322 562,35 Euro (12% 

alokacji), zakontraktowano środki w 

wysokości 46 379 155,83  PLN co daje 10 

516 100,00 Euro (6% alokacji). W 2016 

r. zostały wypłacone środki w 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

wysokości  742 500,00 PLN co daje 168 

355,89 Euro w ramach zrealizowanych 17 

operacji z działania 1.10 Tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej. 

W ramach Priorytetu 1. w 2016 roku 

zawarto 179 umów. Najwięcej umów 147 

zostało zakontraktowanych w ramach 

Działania  1.10 Tymczasowe zaprzestanie 

działalności połowowej, na łączną kwotę 
10 171 500,00 PLN co daje 2 115 502,35 

Euro. 

 

2 - Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Podstawą wdrażania Priorytetu 2 - 

Wspieranie akwakultury zrównoważonej 

środowiskowo, zasobooszczędnej, 

innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na 

wiedzy jest Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości 

stawek tej pomocy na realizację działań w 

ramach Priorytetu 2 – Wspieranie 

akwakultury zrównoważonej 

środowiskowo, zasobooszczędnej, 

innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na 

wiedzy, zawartego w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

Do dnia 31.12.2016 r. rozporządzenie nie 

weszło w życie, w związku z czym 

wdrażanie w 2016 r. Prioretetu 2 

Wspieranie akwakultury zrównoważonej 

środowiskowo, zasobooszczędnej, 

innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na 

wiedzy nie zostało rozpoczęte. 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

3 - Wspieranie wdrażania przepisów 

WPRyb 

Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

W celu wdrożenia PO RYBY 2014-2020 w 

zakresie Priorytetu 3, w 2016 r. wydane 

zostało rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 21 lipca 2016 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na realizację operacji w ramach 

Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 

zawartego w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”. 

Rozporządzenie to przestało obowiązywać 
z dniem 9 września 2016 r., tj. z dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 

2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, z 

uwagi na fakt, iż ustawa ta zmieniła 

upoważnienie do wydania aktów 

wykonawczych zawarte w art. 24 ust. 1 

ustawy o EFMR. Spowodowało to 

konieczność ponownego wydania przez 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej rozporządzenia w sprawie 

przyznania pomocy finansowej na 

realizację operacji w ramach Priorytetu 3. 

Stosownie do powyższego, wydane zostało 

rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie 

wdrażania Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa, zawartego w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Jeszcze w 2016 r. przedmiotowe 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

rozporządzenie zostało znowelizowane w 

celu uwzględnienia postulatów 

okręgowych inspektoratów rybołówstwa 

morskiego dotyczących uwzględnienia 

kosztów wynagrodzeń członków załóg 

statków patrolowych OIRM, 

wykorzystywanych do prowadzenia 

wzmocnionej kontroli rybołówstwa w 

katalogu kosztów kwalifikowalnych, a 

także w celu ujednolicenia przepisów 

rozporządzenia z przepisami innych aktów 

wykonawczych do ustawy o EFMR. 

W ramach Priorytetu 3. złożono wnioski na 

kwotę 21 103 686,43 PLN co daje 4 785 

090,91 Euro (17% alokacji), 

zakontraktowano środki w wysokości 1 

720 000,00 PLN co daje 389 996,15 Euro 

(1% alokacji). 

 

4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej 

Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Ponadto, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności określa przepisy dotyczące 

wszystkich funduszy europejkich w 

zakresie lokalnych grup działania. Na jej 

podstawie w 2016 r. wybrano w ramach 

Programu Operacyjnego “Rybactwo i 

Morze” do realizacji 36 Lokalnych 

Strategii Rozwoju. 

W ramach Priorytetu 4 PO RYBY 2014-

2020 – opracowano i opublikowano 

większość z planowanych do 

przygotowania aktów wykonawczych do 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.  o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

Rybackiego: 

• Opublikowano Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 

września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu 

pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach działań wsparcie 

przygotowawcze  i realizacja 

lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność, w 

tym koszty bieżące i aktywizacja, 

objętych Priorytetem 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej, zawartym w 

Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”. 

• Opublikowano Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 

października 2016 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania 

zadań instytucji zarządzającej przez 

samorząd województwa oraz 

warunków finansowania w związku 

z wykonywaniem tych zadań. 
• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu 

pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach działań 
prowadzonych w ramach 

współpracy, objętych Priorytetem 

4. Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej, zawartym w 

Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” nie zostało 

opublikowane do dnia 31.12.2016 

r., w związku z czym w tym 

przypadku nie zostały ogłoszone 

nabory. 

W ramach Priorytetu 4. złożono 54 wnioski 

na kwotę 9 104 711,72 PLN co daje 2 064 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

420,04 Euro (2,35% alokacji), z czego 7 

wniosków na kwotę 687 088,03 PLN co 

daje 155 791,68 Euro dotyczyło wsparcia 

przygotowawczego, a 47 wniosków na 

funkcjonowanie lokalnych grup rybackich 

na kwotę 8 417 623,69 PLN co daje 

1 908 628,37 Euro. 

 

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 

listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie 

obrotu i przetwarzania, zawartego w 

Programie Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze”. 

W ramach Priorytetu 5. w 2016 

roku ogłoszono jeden nabór w ramach 

Działania 5.3 Środki dotyczące obrotu. W 

2016 roku został złożony tylko jeden 

wniosek na kwotę 250 000,00 PLN (56 

685,49 Euro) co stanowi 0,4% alokacji. 

 

6 - Wspieranie wdrażania zintegrowanej 

polityki morskiej 

Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

roporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na realizację działań w ramach 

Priorytetu 6. „Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej” 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

zawartego w programie operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014─2020. 

Rozporządzenie nie zostało wydane w 

2016 r., w związku z czym Priorytet 6 - 

Wspieranie wdrażania zintegrowanej 

polityki morskiej nie został jeszcze 

wdrożony. 

 

7 - Pomoc techniczna Podstawą dla krajowych aktów prawnych 

dotyczących wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest 

ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 

października 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

technicznej zawartej w programie 

operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

W związku z opóźnieniami wynikającymi 

z koniecznością ustalenia właściwego 

schematu instytucjonalnego do obłsugi 

pomocy technicznej, prace związane z 

operacowaniem kompleksowej 

dokumentacji związanej z Pomocą 
Techniczą trwają od drugiej połowy 2016 

r., a ich finalizacja spodziewana jest w 

pierwszej połowie 2017 r. 

Kluczową kwestią związaną z wdrażaniem 

Pomocy Technicznej była zmiana instytucji 

pośredniczącej dla działań w ramach 

pomocy technicznej z Fundacji Programów 

Pomocy dla Rolnictwa FAPA na Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, w celu 

zapewnienia rozdzielności funkcji, w 

przypadku realizacji działań z Pomocy 

Technicznej przez ARiMR, IZ zapewni 

obsługę i weryfikację wniosków o 

dofinansowanie, umów i wniosków o 

płatność w przypadku projektów 
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Union priority Key information on the implementation of 

the priority with reference to key 

developments, significant problems and 

steps taken to address these problems 

realizowanych przez ARiMR. 

Realizowane w 2016 r. działania w ramach 

Pomocy technicznej zostaną rozliczone w 

kolejnym roku, po opracowaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej. 
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

 

Union priority 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

 

Table 1: Result indicators for the EMFF 

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.4.a - Zmiany poziomu przypadkowych 

połowów (w tonach) 

tonnes -816,00000 0,00000 0,00000 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.4.b - Zmiany poziomu przypadkowych 

połowów (%) 

% -20,00000 0,00000 0,00000 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.1.4 - Number of vessels having 

purchased the gear referred to in art. 

38.1.a-c 

number of vessels 200,00000 0,00000 0,00000 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.1.5 - Number of vessels having 

purchased the gear referred to in art. 

38.1.d 

number of vessels 20,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

1.10.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci 

Natura 2000 wyznaczonych na mocy 

dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej 

Km² 0,00000 0,00000 0,00000 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

1.10.b - Zmiany zasięgu innych środków 

ochrony przestrzennej na mocy art. 13 

ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE 

Km² 0,00000 0,00000 0,00000 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

1.2.4 - Number of protected areas 

NATURA 2000 covered by operations 

number of areas 8,00000 0,00000 0,00000 

3 - Zapewnienie równowagi między 

zdolnością połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do połowów 

1.6 - Zmiana w % niezrównoważonych 

flot 

% -44,00000 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.1 - Zmiany w wartości produkcji thousand Euros 5 400,00000 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.2 - Zmiany w wielkości produkcji tonnes 0,00000 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.3 - Zmiany w zysku netto thousand Euros 7 464,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.8 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(EPC) w sektorze rybołówstwa lub 

działalności uzupełniającej 

FTE 1 406,00000 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.9.a - Zmiany w zakresie obrażeń ciała i 

wypadków związanych z pracą 
number -3,00000 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.9.b - Zmiana w % obrażeń ciała i 

wypadków związanych z pracą w 

stosunku do łącznej liczby rybaków 

% -0,57000 0,00000 0,00000 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.1 - Zmiany w wartości produkcji thousand Euros 187,50000 0,00000 0,00000 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.2 - Zmiany w wielkości produkcji tonnes 50,00000 0,00000 0,00000 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.3 - Zmiany w zysku netto thousand Euros 773,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.5.4 - Change in fuel efficiency of fish 

capture 

litres fuel/ tonnes 

landed catch 

0,00000 0,00000 0,00000 

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

1.7 - Liczba utworzonych miejsc pracy 

(EPC) w sektorze rybołówstwa lub 

działalności uzupełniającej 

FTE 0,00000 0,00000 0,00000 

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

1.8 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(EPC) w sektorze rybołówstwa lub 

działalności uzupełniającej 

FTE 1 406,00000 0,00000 0,00000 

 

Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.4.a - Zmiany poziomu przypadkowych 

połowów (w tonach) 

0,00000 0,00000 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.4.b - Zmiany poziomu przypadkowych 

połowów (%) 

0,00000 0,00000 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

1.1.4 - Number of vessels having 

purchased the gear referred to in art. 

38.1.a-c 

0,00000 0,00000 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko morskie, 

w tym unikanie i redukcja, w jak 

1.1.5 - Number of vessels having 

purchased the gear referred to in art. 

38.1.d 

0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

największym stopniu, niechcianych 

połowów 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

1.10.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci 

Natura 2000 wyznaczonych na mocy 

dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej 

0,00000 0,00000 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

1.10.b - Zmiany zasięgu innych środków 

ochrony przestrzennej na mocy art. 13 

ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE 

0,00000 0,00000 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

1.2.4 - Number of protected areas 

NATURA 2000 covered by operations 

0,00000 0,00000 

3 - Zapewnienie równowagi między 

zdolnością połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do połowów 

1.6 - Zmiana w % niezrównoważonych 

flot 

0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.1 - Zmiany w wartości produkcji 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.2 - Zmiany w wielkości produkcji 0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

1.3 - Zmiany w zysku netto 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.8 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(EPC) w sektorze rybołówstwa lub 

działalności uzupełniającej 

0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.9.a - Zmiany w zakresie obrażeń ciała i 

wypadków związanych z pracą 
0,00000 0,00000 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków pracy 

1.9.b - Zmiana w % obrażeń ciała i 

wypadków związanych z pracą w 

stosunku do łącznej liczby rybaków 

0,00000 0,00000 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.1 - Zmiany w wartości produkcji 0,00000 0,00000 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.2 - Zmiany w wielkości produkcji 0,00000 0,00000 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.3 - Zmiany w zysku netto 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego oraz innowacji, w 

tym zwiększania efektywności 

energetycznej, i transferu wiedzy 

1.5.4 - Change in fuel efficiency of fish 

capture 

0,00000 0,00000 

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

1.7 - Liczba utworzonych miejsc pracy 

(EPC) w sektorze rybołówstwa lub 

działalności uzupełniającej 

0,00000 0,00000 

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

1.8 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(EPC) w sektorze rybołówstwa lub 

działalności uzupełniającej 

0,00000 0,00000 
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Specific objective 1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych 

połowów 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 37 Wspieranie 

opracowywania i wdrażania środków 

ochronnych 

06 1.4 - Liczba projektów dot. 

środków ochrony, zmniejszenia 

oddziaływania połowów na 

środowisko morskie oraz 

dostosowania rybołówstwa do 

wymogów ochrony gatunków 

 4,00 0,00 0,00 0,00 

 

02 - Artykuł 38 Zmniejszanie 

oddziaływania rybołówstwa na 

środowisko morskie i dostosowanie 

połowów w celu ochrony gatunków (+ 

art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

06 1.4 - Liczba projektów dot. 

środków ochrony, zmniejszenia 

oddziaływania połowów na 

środowisko morskie oraz 

dostosowania rybołówstwa do 

wymogów ochrony gatunków 

 130,00 0,00 0,00 0,00 

 

03 - Art. 39 Innowacje związane z 

ochroną żywych zasobów morza (+ 

Art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

06 1.4 - Liczba projektów dot. 

środków ochrony, zmniejszenia 

oddziaływania połowów na 

środowisko morskie oraz 

dostosowania rybołówstwa do 

wymogów ochrony gatunków 

 5,00 0,00 0,00 0,00 

 

04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i 

odbudowa morskiej różnorodności 

biologicznej zbieranie utraconych 

narzędzi połowowych i innych 

odpadów morskich 

06 1.6 - Liczba projektów dot. 

ochrony i przywracanie 

morskiej różnorodności 

biologicznej i ekosystemów 

 3,00 0,00 0,00 0,00 

 

05 - Artykuł 43 ust. 2 Porty rybackie, 

miejsca wyładunku, miejsca do 

sprzedaży ryb i przystanie – inwestycje 

w celu ułatwienia przestrzegania 

obowiązku wyładowywania 

wszystkich połowów 

06 1.3 - Liczba projektów dot. 

wartości dodanej, jakości, 

wykorzystania przypadkowych 

połowów oraz portów 

rybackich, miejsc wyładunku, 

hangarów i przystani 

� 10,00 0,00 0,00 0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 37 Wspieranie 

opracowywania i wdrażania środków 

ochronnych 

06 1.4 - Liczba projektów dot. 

środków ochrony, zmniejszenia 

oddziaływania połowów na 

środowisko morskie oraz 

dostosowania rybołówstwa do 

wymogów ochrony gatunków 

0,00 

02 - Artykuł 38 Zmniejszanie 

oddziaływania rybołówstwa na 

środowisko morskie i dostosowanie 

połowów w celu ochrony gatunków (+ 

art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

06 1.4 - Liczba projektów dot. 

środków ochrony, zmniejszenia 

oddziaływania połowów na 

środowisko morskie oraz 

dostosowania rybołówstwa do 

wymogów ochrony gatunków 

0,00 

03 - Art. 39 Innowacje związane z 

ochroną żywych zasobów morza (+ 

Art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

06 1.4 - Liczba projektów dot. 

środków ochrony, zmniejszenia 

oddziaływania połowów na 

środowisko morskie oraz 

dostosowania rybołówstwa do 

wymogów ochrony gatunków 

0,00 

04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i 

odbudowa morskiej różnorodności 

biologicznej zbieranie utraconych 

narzędzi połowowych i innych 

odpadów morskich 

06 1.6 - Liczba projektów dot. 

ochrony i przywracanie 

morskiej różnorodności 

biologicznej i ekosystemów 

0,00 

05 - Artykuł 43 ust. 2 Porty rybackie, 

miejsca wyładunku, miejsca do 

sprzedaży ryb i przystanie – inwestycje 

w celu ułatwienia przestrzegania 

obowiązku wyładowywania 

wszystkich połowów 

06 1.3 - Liczba projektów dot. 

wartości dodanej, jakości, 

wykorzystania przypadkowych 

połowów oraz portów 

rybackich, miejsc wyładunku, 

hangarów i przystani 

0,00 

 

Specific objective 2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 40 ust. 1 lit. b)-g), i) 

Ochrona i odbudowa morskiej 

różnorodności biologicznej – wkład do 

lepszego zarządzania lub ochrony, 

budowa, instalacja lub modernizacja 

urządzeń stałych lub ruchomych, 

opracowanie planów ochrony i 

zarządzania związanych z obszarami 

sieci Natura 2000 i przestrzennych 

obszarów chronionych, zarządzanie, 

odbudowa i monitorowanie morskich 

obszarów chronionych, w tym 

obszarów sieci Natura 2000, 

świadomość ekologiczna, udział w 

innych działaniach mających na celu 

zachowanie i zwiększenie 

różnorodności biologicznej oraz usługi 

ekosystemowe (+ art. 44 ust. 6 

Rybołówstwo śródlądowe) 

06 1.6 - Liczba projektów dot. 

ochrony i przywracanie 

morskiej różnorodności 

biologicznej i ekosystemów 

 5,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 40 ust. 1 lit. b)-g), i) 

Ochrona i odbudowa morskiej 

różnorodności biologicznej – wkład do 

lepszego zarządzania lub ochrony, 

budowa, instalacja lub modernizacja 

urządzeń stałych lub ruchomych, 

opracowanie planów ochrony i 

zarządzania związanych z obszarami 

sieci Natura 2000 i przestrzennych 

obszarów chronionych, zarządzanie, 

odbudowa i monitorowanie morskich 

obszarów chronionych, w tym 

obszarów sieci Natura 2000, 

świadomość ekologiczna, udział w 

innych działaniach mających na celu 

zachowanie i zwiększenie 

różnorodności biologicznej oraz usługi 

ekosystemowe (+ art. 44 ust. 6 

06 1.6 - Liczba projektów dot. 

ochrony i przywracanie 

morskiej różnorodności 

biologicznej i ekosystemów 

0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

Rybołówstwo śródlądowe) 

 

Specific objective 3 - Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej 

06 1.5 - Liczba projektów dot. 

trwałego zaprzestania 

działalności połowowej 

 60,00 32,00 32,00 0,00 

 

02 - Artykuł 36 Wsparcie dla 

systemów przydziału uprawnień do 

połowów 

06 1.2 - Liczba projektów dot. 

systemów przydziału 

uprawnień do połowów 

 3,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej 

06 1.5 - Liczba projektów dot. 

trwałego zaprzestania 

działalności połowowej 

0,00 

02 - Artykuł 36 Wsparcie dla 

systemów przydziału uprawnień do 

połowów 

06 1.2 - Liczba projektów dot. 

systemów przydziału 

uprawnień do połowów 

0,00 

 

Specific objective 4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

02 - Artykuł 30 Różnicowanie 

działalności i nowe formy dochodów 

(+ art. 44 ust. 4 Rybołówstwo 

śródlądowe) 

03 1.9 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego i 

propagowania dialogu 

społecznego, dywersyfikacji i 

nowych form uzyskiwania 

dochodów, przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność 
dla rybaków oraz zagadnień z 

zakresu 

zdrowia/bezpieczeństwa 

 200,00 0,00 0,00 0,00 

 

04 - Artykuł 32 Zdrowie i 

bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2 

Rybołówstwo śródlądowe) 

03 1.9 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego i 

propagowania dialogu 

społecznego, dywersyfikacji i 

nowych form uzyskiwania 

dochodów, przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność 
dla rybaków oraz zagadnień z 

zakresu 

zdrowia/bezpieczeństwa 

 30,00 0,00 0,00 0,00 

 

05 - Artykuł 33 Tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej 

03 1.10 - Liczba projektów dot. 

zawieszenia działalności 

� 500,00 147,00 147,00 0,00 

 

07 - Artykuł 40 ust. 1 lit. h) Ochrona i 

odbudowa biologicznej różnorodności 

morskiej – systemy rekompensaty 

szkód wyrządzonych w połowach 

przez ssaki i ptaki 

03 1.6 - Liczba projektów dot. 

ochrony i przywracanie 

morskiej różnorodności 

biologicznej i ekosystemów 

 1,00 0,00 0,00 0,00 

 

08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość 
produktów i wykorzystywanie 

niechcianych połowów (+ Art. 44 ust. 

1 lit. e) Rybołówstwo śródlądowe) 

03 1.3 - Liczba projektów dot. 

wartości dodanej, jakości, 

wykorzystania przypadkowych 

połowów oraz portów 

rybackich, miejsc wyładunku, 

hangarów i przystani 

� 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

09 - Art. 43 ust. 1 + 3 Porty rybackie, 

miejsca wyładunku, giełdy rybne i 

przystanie – inwestycje w celu 

poprawy infrastruktury portów 

03 1.3 - Liczba projektów dot. 

wartości dodanej, jakości, 

wykorzystania przypadkowych 

połowów oraz portów 

� 12,00 0,00 0,00 0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

rybackich, giełd rybnych, miejsc 

wyładunku i przystani; budowa 

przystani w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa rybaków (+ Art. 44 

ust. 1 lit. f) Rybołówstwo śródlądowe) 

rybackich, miejsc wyładunku, 

hangarów i przystani 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

02 - Artykuł 30 Różnicowanie 

działalności i nowe formy dochodów 

(+ art. 44 ust. 4 Rybołówstwo 

śródlądowe) 

03 1.9 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego i 

propagowania dialogu 

społecznego, dywersyfikacji i 

nowych form uzyskiwania 

dochodów, przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność 
dla rybaków oraz zagadnień z 

zakresu 

zdrowia/bezpieczeństwa 

0,00 

04 - Artykuł 32 Zdrowie i 

bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2 

Rybołówstwo śródlądowe) 

03 1.9 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego i 

propagowania dialogu 

społecznego, dywersyfikacji i 

nowych form uzyskiwania 

dochodów, przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność 
dla rybaków oraz zagadnień z 

zakresu 

zdrowia/bezpieczeństwa 

0,00 

05 - Artykuł 33 Tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej 

03 1.10 - Liczba projektów dot. 

zawieszenia działalności 

0,00 

07 - Artykuł 40 ust. 1 lit. h) Ochrona i 

odbudowa biologicznej różnorodności 

morskiej – systemy rekompensaty 

szkód wyrządzonych w połowach 

przez ssaki i ptaki 

03 1.6 - Liczba projektów dot. 

ochrony i przywracanie 

morskiej różnorodności 

biologicznej i ekosystemów 

0,00 

08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość 
produktów i wykorzystywanie 

03 1.3 - Liczba projektów dot. 

wartości dodanej, jakości, 

0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

niechcianych połowów (+ Art. 44 ust. 

1 lit. e) Rybołówstwo śródlądowe) 

wykorzystania przypadkowych 

połowów oraz portów 

rybackich, miejsc wyładunku, 

hangarów i przystani 

09 - Art. 43 ust. 1 + 3 Porty rybackie, 

miejsca wyładunku, giełdy rybne i 

przystanie – inwestycje w celu 

poprawy infrastruktury portów 

rybackich, giełd rybnych, miejsc 

wyładunku i przystani; budowa 

przystani w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa rybaków (+ Art. 44 

ust. 1 lit. f) Rybołówstwo śródlądowe) 

03 1.3 - Liczba projektów dot. 

wartości dodanej, jakości, 

wykorzystania przypadkowych 

połowów oraz portów 

rybackich, miejsc wyładunku, 

hangarów i przystani 

0,00 

 

Specific objective 5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 

ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe) 

03 1.1 - Liczba projektów dot. 

innowacji, usług doradczych i 

partnerstwa z naukowcami 

 10,00 0,00 0,00 0,00 

 

04 - Artykuł 41 ust. 2 Efektywność 
energetyczna i łagodzenie skutków 

zmiany klimatu – wymiana lub 

modernizacja głównych lub 

dodatkowych silników (+ art. 44 ust. 1 

lit. d) Rybołówstwo śródlądowe) 

04 1.8 - Liczba projektów dot. 

wymiany lub modernizacji 

silników 

 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 

ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe) 

03 1.1 - Liczba projektów dot. 

innowacji, usług doradczych i 

partnerstwa z naukowcami 

0,00 

04 - Artykuł 41 ust. 2 Efektywność 
energetyczna i łagodzenie skutków 

zmiany klimatu – wymiana lub 

modernizacja głównych lub 

dodatkowych silników (+ art. 44 ust. 1 

lit. d) Rybołówstwo śródlądowe) 

04 1.8 - Liczba projektów dot. 

wymiany lub modernizacji 

silników 

0,00 

 

Specific objective 6 - Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 29 ust. 1 + art. 29 ust. 2 

Promowanie kapitału ludzkiego i 

dialogu społecznego – szkolenie, 

tworzenie sieci kontaktów, dialog 

społeczny; wsparcie dla 

współmałżonków i partnerów (+ art. 

44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

08 1.9 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego i 

propagowania dialogu 

społecznego, dywersyfikacji i 

nowych form uzyskiwania 

dochodów, przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność 
dla rybaków oraz zagadnień z 

zakresu 

zdrowia/bezpieczeństwa 

 10,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 29 ust. 1 + art. 29 ust. 2 

Promowanie kapitału ludzkiego i 

dialogu społecznego – szkolenie, 

08 1.9 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego i 

propagowania dialogu 

0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

tworzenie sieci kontaktów, dialog 

społeczny; wsparcie dla 

współmałżonków i partnerów (+ art. 

44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

społecznego, dywersyfikacji i 

nowych form uzyskiwania 

dochodów, przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność 
dla rybaków oraz zagadnień z 

zakresu 

zdrowia/bezpieczeństwa 

 

 

Union priority 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej 

na wiedzy 

 

Table 1: Result indicators for the EMFF 

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego, innowacji i 

transferu wiedzy 

2.1 - Zmiana wielkości produkcji 

akwakultury 

tonnes 2 000,00000 0,00000 0,00000 

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego, innowacji i 

transferu wiedzy 

2.2 - Zmiana wartości produkcji 

akwakultury 

thousand Euros 5 500,00000 0,00000 0,00000 

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego, innowacji i 

transferu wiedzy 

2.3 - Zmiany w zysku netto thousand Euros 2 500,00000 0,00000 0,00000 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

2.1 - Zmiana wielkości produkcji 

akwakultury 

tonnes 6 600,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

2.2 - Zmiana wartości produkcji 

akwakultury 

thousand Euros 18 150,00000 0,00000 0,00000 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

2.3 - Zmiany w zysku netto thousand Euros 1 432,00000 0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.5 - Zmiany wielkości produkcji 

systemu recyrkulacji 

tonnes 6 000,00000 0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.3.5 - Change in net profits thousand euros 1 302,00000 0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.3.6 - Change in the value of production thousand euros 16 500,00000 0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.3.7 - reduction of energy consumption 

in aquaculture facilities incl. moving 

towards renewable energy 

% 5,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.1 - Zmiana wielkości produkcji 

akwakultury 

tonnes 1 400,00000 0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.2 - Zmiana wartości produkcji 

akwakultury 

thousand Euros 3 150,00000 0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.4 - Zmiany wielkości produkcji 

akwakultury ekologicznej 

tonnes 0,50000 0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.7 - Gospodarstwa akwakultury 

świadczące usługi w zakresie ochrony 

środowiska 

number 795,00000 0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.4.7 - Change in net profits thousand euros 304,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

2.9 - Liczba utrzymanych miejsc pracy FTE 4 400,00000 0,00000 0,00000 

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

2.5.3 - Number of trained people number of people 2 500,00000 0,00000 0,00000 

 

Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego, innowacji i 

transferu wiedzy 

2.1 - Zmiana wielkości produkcji 

akwakultury 

0,00000 0,00000 

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego, innowacji i 

transferu wiedzy 

2.2 - Zmiana wartości produkcji 

akwakultury 

0,00000 0,00000 

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju 

technologicznego, innowacji i 

transferu wiedzy 

2.3 - Zmiany w zysku netto 0,00000 0,00000 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

2.1 - Zmiana wielkości produkcji 

akwakultury 

0,00000 0,00000 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

2.2 - Zmiana wartości produkcji 

akwakultury 

0,00000 0,00000 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym poprawa 

2.3 - Zmiany w zysku netto 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.5 - Zmiany wielkości produkcji 

systemu recyrkulacji 

0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.3.5 - Change in net profits 0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.3.6 - Change in the value of production 0,00000 0,00000 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów związanych 

z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

2.3.7 - reduction of energy consumption 

in aquaculture facilities incl. moving 

towards renewable energy 

0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.1 - Zmiana wielkości produkcji 

akwakultury 

0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

2.2 - Zmiana wartości produkcji 

akwakultury 

0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.4 - Zmiany wielkości produkcji 

akwakultury ekologicznej 

0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.7 - Gospodarstwa akwakultury 

świadczące usługi w zakresie ochrony 

środowiska 

0,00000 0,00000 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.4.7 - Change in net profits 0,00000 0,00000 

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

2.9 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 0,00000 0,00000 

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

2.5.3 - Number of trained people 0,00000 0,00000 
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Specific objective 1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 47 Innowacje 03 2.1 - Liczba projektów dot. 

innowacji, usług doradczych 

 5,00 0,00 0,00 0,00 

 

02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu 

zarządzania, zastępstw i doradztwa dla 

gospodarstw akwakultury 

03 2.1 - Liczba projektów dot. 

innowacji, usług doradczych 

 200,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 47 Innowacje 03 2.1 - Liczba projektów dot. 

innowacji, usług doradczych 

0,00 

02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu 

zarządzania, zastępstw i doradztwa dla 

gospodarstw akwakultury 

03 2.1 - Liczba projektów dot. 

innowacji, usług doradczych 

0,00 

 

Specific objective 2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w 

szczególności w MŚP 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - h) 03 2.2 - Liczba projektów dot. � 460,00 0,00 0,00 0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę inwestycji produkcyjnych w 

akwakulturę 
 

02 - Artykuł 52 Zachęcanie nowych 

hodowców do podjęcia działalności w 

sektorze zrównoważonej akwakultury 

03 2.5 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego 

akwakultury w ujęciu ogólnym 

oraz nowych producentów 

akwakultury 

 5,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - h) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 
03 2.2 - Liczba projektów dot. 

inwestycji produkcyjnych w 

akwakulturę 

0,00 

02 - Artykuł 52 Zachęcanie nowych 

hodowców do podjęcia działalności w 

sektorze zrównoważonej akwakultury 

03 2.5 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego 

akwakultury w ujęciu ogólnym 

oraz nowych producentów 

akwakultury 

0,00 

 

Specific objective 3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie 

zasobooszczędnej akwakultury 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. k) Inwestycje 

produkcyjne w akwakulturę – 

zwiększanie efektywności 

energetycznej; energia odnawialna 

04 2.2 - Liczba projektów dot. 

inwestycji produkcyjnych w 

akwakulturę 

� 50,00 0,00 0,00 0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

02 - art. 48 ust. 1 lit. e), i), j) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 
— efektywność zasobów; ograniczenie 

wykorzystania wody i substancji 

chemicznych; systemy recyrkulacyjne 

minimalizujące zużycie wody 

06 2.2 - Liczba projektów dot. 

inwestycji produkcyjnych w 

akwakulturę 

� 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. k) Inwestycje 

produkcyjne w akwakulturę – 

zwiększanie efektywności 

energetycznej; energia odnawialna 

04 2.2 - Liczba projektów dot. 

inwestycji produkcyjnych w 

akwakulturę 

0,00 

02 - art. 48 ust. 1 lit. e), i), j) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 
— efektywność zasobów; ograniczenie 

wykorzystania wody i substancji 

chemicznych; systemy recyrkulacyjne 

minimalizujące zużycie wody 

06 2.2 - Liczba projektów dot. 

inwestycji produkcyjnych w 

akwakulturę 

0,00 

 

Specific objective 4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 54 Akwakultura 

świadcząca usługi w zakresie ochrony 

środowiska 

06 2.3 - Liczba projektów dot. 

zmniejszenia oddziaływania 

akwakultury na środowisko 

(systemy zarządzania 

 600,00 0,00 0,00 0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

środowiskiem, systemy audytu, 

usługi środowiskowe 

akwakultury ekologicznej) 

04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie 

zasobów akwakultury 

03 2.6 - Liczba projektów dot. 

ubezpieczenia zasobów 

akwakultury 

 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 54 Akwakultura 

świadcząca usługi w zakresie ochrony 

środowiska 

06 2.3 - Liczba projektów dot. 

zmniejszenia oddziaływania 

akwakultury na środowisko 

(systemy zarządzania 

środowiskiem, systemy audytu, 

usługi środowiskowe 

akwakultury ekologicznej) 

0,00 

04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie 

zasobów akwakultury 

03 2.6 - Liczba projektów dot. 

ubezpieczenia zasobów 

akwakultury 

0,00 

 

Specific objective 5 - Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 50 Promowanie kapitału 

ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów 

08 2.5 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego 

akwakultury w ujęciu ogólnym 

oraz nowych producentów 

akwakultury 

 48,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

PL 39   PL 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 50 Promowanie kapitału 

ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów 

08 2.5 - Liczba projektów dot. 

wspierania kapitału ludzkiego 

akwakultury w ujęciu ogólnym 

oraz nowych producentów 

akwakultury 

0,00 

 

 

Union priority 3 - Wspieranie wdrażania przepisów WPRyb 

 

Table 1: Result indicators for the EMFF 

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy 

naukowej oraz gromadzenie danych i 

zarządzanie nimi 

3.B.1 - Wzrost udziału procentowego 

spełnienia obowiązku transmisji danych 

% 18,00000 0,00000 0,00000 

2 - Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego oraz skuteczności 

administracji publicznej bez 

zwiększania obciążenia 

administracyjnego 

3.A.1 - Liczba stwierdzonych 

poważnych naruszeń 
number 100,00000 0,00000 0,00000 

2 - Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego oraz skuteczności 

administracji publicznej bez 

zwiększania obciążenia 

administracyjnego 

3.A.2 - Wyładunki, które zostały 

poddane kontroli fizycznej 

% 5,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy 

naukowej oraz gromadzenie danych i 

zarządzanie nimi 

3.B.1 - Wzrost udziału procentowego 

spełnienia obowiązku transmisji danych 

0,00000 0,00000 

2 - Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego oraz skuteczności 

administracji publicznej bez 

zwiększania obciążenia 

administracyjnego 

3.A.1 - Liczba stwierdzonych 

poważnych naruszeń 
0,00000 0,00000 

2 - Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego oraz skuteczności 

administracji publicznej bez 

zwiększania obciążenia 

administracyjnego 

3.A.2 - Wyładunki, które zostały 

poddane kontroli fizycznej 

0,00000 0,00000 
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Specific objective 1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 77 Gromadzenie danych 06 3.2 - Liczba projektów dot. 

wspierania gromadzenia 

danych, zarządzania nimi i ich 

wykorzystywania 

 21,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 77 Gromadzenie danych 06 3.2 - Liczba projektów dot. 

wspierania gromadzenia 

danych, zarządzania nimi i ich 

wykorzystywania 

0,00 

 

Specific objective 2 - Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej 

bez zwiększania obciążenia administracyjnego 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 76 Kontrola i 

egzekwowanie 

06 3.1 - Liczba projektów dot. 

wdrażania unijnego systemu 

kontroli, inspekcji i 

egzekwowania prawa 

� 20,00 5,00 5,00 0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 76 Kontrola i 

egzekwowanie 

06 3.1 - Liczba projektów dot. 

wdrażania unijnego systemu 

kontroli, inspekcji i 

egzekwowania prawa 

0,00 

 

 

Union priority 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej 

 

Table 1: Result indicators for the EMFF 

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc pracy 

oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

4.1 - Liczba utworzonych miejsc pracy 

(EPC) 

FTE 375,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc pracy 

oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

4.2 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(EPC) 

FTE 375,00000 0,00000 0,00000 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc pracy 

oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

4.3 - Utworzone przedsiębiorstwa number 110,00000 0,00000 0,00000 

 

Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc pracy 

oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

4.1 - Liczba utworzonych miejsc pracy 

(EPC) 

0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc pracy 

oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

4.2 - Liczba utrzymanych miejsc pracy 

(EPC) 

0,00000 0,00000 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc pracy 

oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

4.3 - Utworzone przedsiębiorstwa 0,00000 0,00000 
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Specific objective 1 - Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i 

mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym 

dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w innych sektorach gospodarki morskiej 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 62 ust. 1 lit. a) Wsparcie 

przygotowawcze 

08 4.2 - Liczba projektów dot. 

wsparcia przygotowawczego 

 16,00 0,00 0,00 0,00 

 

02 - Art. 63 Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju (w tym koszty 

bieżące i aktywizacja) 

08 4.1 - Liczba wybranych 

lokalnych strategii rozwoju 

� 25,00 0,00 0,00 0,00 

 

03 - Artykuł 64 Działania prowadzone 

w ramach współpracy 

08 4.3 - Liczba projektów 

współpracy 

 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 62 ust. 1 lit. a) Wsparcie 

przygotowawcze 

08 4.2 - Liczba projektów dot. 

wsparcia przygotowawczego 

0,00 

02 - Art. 63 Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju (w tym koszty 

bieżące i aktywizacja) 

08 4.1 - Liczba wybranych 

lokalnych strategii rozwoju 

0,00 

03 - Artykuł 64 Działania prowadzone 

w ramach współpracy 

08 4.3 - Liczba projektów 

współpracy 

0,00 

 

 

Union priority 5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania 
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Table 1: Result indicators for the EMFF 

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.a - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

thousand Euros 5 300,00000 0,00000 0,00000 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.b - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

tonnes 3 700,00000 0,00000 0,00000 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.c - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

thousand Euros -5 300,00000 0,00000 0,00000 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.d - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

tonnes -3 700,00000 0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.a - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

thousand Euros 2 280,00000 0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.b - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

tonnes 1 590,00000 0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.c - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

thousand Euros -2 280,00000 0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.d - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

tonnes -1 590,00000 0,00000 0,00000 

 

Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.a - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.b - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

0,00000 0,00000 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.c - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

0,00000 0,00000 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

5.1.d - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.a - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.b - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży w organizacjach producentów 

0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.c - Zmiana wartości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

0,00000 0,00000 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

5.1.d - Zmiana wielkości pierwszej 

sprzedaży poza organizacjami 

producentów 

0,00000 0,00000 
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Specific objective 1 - Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 66 Plany produkcji i 

wprowadzania do obrotu 

03 5.1 - Liczba organizacji 

producentów lub stowarzyszeń 

organizacji producentów, 

których plany produkcji i 

wprowadzania do obrotu są 
wspierane 

� 14,00 0,00 0,00 0,00 

 

02 - Artykuł 67 Dopłaty do 

składowania 

03 5.2 - Liczba projektów dot. 

środków w zakresie 

wprowadzania do obrotu oraz 

dopłat do przechowywania 

 1,00 0,00 0,00 0,00 

 

03 - Artykuł 68 Środki dotyczące 

obrotu 

03 5.2 - Liczba projektów dot. 

środków w zakresie 

wprowadzania do obrotu oraz 

dopłat do przechowywania 

� 44,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 66 Plany produkcji i 

wprowadzania do obrotu 

03 5.1 - Liczba organizacji 

producentów lub stowarzyszeń 

organizacji producentów, 

których plany produkcji i 

wprowadzania do obrotu są 
wspierane 

0,00 

02 - Artykuł 67 Dopłaty do 

składowania 

03 5.2 - Liczba projektów dot. 

środków w zakresie 

wprowadzania do obrotu oraz 

dopłat do przechowywania 

0,00 

03 - Artykuł 68 Środki dotyczące 

obrotu 

03 5.2 - Liczba projektów dot. 

środków w zakresie 

0,00 
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Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

wprowadzania do obrotu oraz 

dopłat do przechowywania 

 

Specific objective 2 - Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 69 Przetwarzanie 

produktów rybołówstwa i akwakultury 

03 5.3 - Liczba projektów dot. 

przetwórstwa 

� 40,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 69 Przetwarzanie 

produktów rybołówstwa i akwakultury 

03 5.3 - Liczba projektów dot. 

przetwórstwa 

0,00 

 

 

Union priority 6 - Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej 

 

Table 1: Result indicators for the EMFF 

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.1 - Wzrost w zakresie wspólnego 

mechanizmu wymiany informacji (CISE) 

do nadzoru obszarów morskich UE 

% 0,00000 0,00000 0,00000 
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2016 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.2.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci 

Natura 2000 wyznaczonych na mocy 

dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej 

Km² 0,00000 0,00000 0,00000 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.2.b - Zmiany zasięgu innych środków 

ochrony przestrzennej na mocy art. 13 

ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE 

Km² 0,00000 0,00000 0,00000 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.1.4 - Number of trained people number of people 400,00000 0,00000 0,00000 

 

Specific objective Result indicator 2015 2014 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.1 - Wzrost w zakresie wspólnego 

mechanizmu wymiany informacji (CISE) 

do nadzoru obszarów morskich UE 

0,00000 0,00000 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.2.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci 

Natura 2000 wyznaczonych na mocy 

dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej 

0,00000 0,00000 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.2.b - Zmiany zasięgu innych środków 

ochrony przestrzennej na mocy art. 13 

ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE 

0,00000 0,00000 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

6.1.4 - Number of trained people 0,00000 0,00000 
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Specific objective 1 - Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanej polityki morskiej 

 

Table 2: Output indicators for EMFF 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator Included into 

the performance 

framework 

Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) 

Zintegrowany nadzór morski 

06 6.1 - Liczba projektów dot. 

integracji nadzoru morskiego 

� 10,00 0,00 0,00 0,00 

 

02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) 

Promowanie ochrony środowiska 

morskiego i zrównoważona 

eksploatacja zasobów morskich i 

przybrzeżnych 

06 6.2 - Liczba projektów dot. 

ochrony środowiska morskiego 

i poprawy wiedzy na jego temat 

 30,00 0,00 0,00 0,00 

 

03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa 

wiedzy na temat stanu środowiska 

morskiego 

06 6.2 - Liczba projektów dot. 

ochrony środowiska morskiego 

i poprawy wiedzy na jego temat 

 30,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Selected relevant measures Thematic 

objective 

Output indicator 2014 

01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) 

Zintegrowany nadzór morski 

06 6.1 - Liczba projektów dot. 

integracji nadzoru morskiego 

0,00 

02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) 

Promowanie ochrony środowiska 

morskiego i zrównoważona 

eksploatacja zasobów morskich i 

przybrzeżnych 

06 6.2 - Liczba projektów dot. 

ochrony środowiska morskiego 

i poprawy wiedzy na jego temat 

0,00 

03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa 

wiedzy na temat stanu środowiska 

morskiego 

06 6.2 - Liczba projektów dot. 

ochrony środowiska morskiego 

i poprawy wiedzy na jego temat 

0,00 
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Table 3: Financial indicators for EMFF 

Union priority Milestone (2018) Target value (2023) Cumulative value 2016 2015 

1 - Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na 

wiedzy 

5 500 000,00 107 300 000,00 0,00  0,00 

2 - Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

20 000 000,00 137 670 596,00 0,00  0,00 

3 - Wspieranie wdrażania przepisów 

WPRyb 

4 000 000,00 20 531 936,00 0,00  0,00 

4 - Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

18 077 882,40 90 389 412,00 0,00  0,00 

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania 20 672 668,00 78 792 000,00 0,00  0,00 

6 - Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

400 000,00 1 927 711,00 0,00  0,00 

7 - Pomoc techniczna   0,00  0,00 

 

Union priority 2014 

1 - Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na 

wiedzy 

0,00 

2 - Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

0,00 
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Union priority 2014 

3 - Wspieranie wdrażania przepisów 

WPRyb 

0,00 

4 - Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

0,00 

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania 0,00 

6 - Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

0,00 

7 - Pomoc techniczna 0,00 
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3.3. Financial data 

 

Table 4: Financial data for the EMFF 

Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 01 - Artykuł 37 Wspieranie 

opracowywania i wdrażania 

środków ochronnych 

2 100 340,00 1 575 255,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 02 - Artykuł 38 Zmniejszanie 

oddziaływania rybołówstwa na 

środowisko morskie i dostosowanie 

połowów w celu ochrony gatunków 

(+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

2 500 000,00 1 875 000,00 750 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 03 - Art. 39 Innowacje związane z 

ochroną żywych zasobów morza (+ 

Art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

2 500 000,00 1 875 000,00 750 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i 

odbudowa morskiej różnorodności 

biologicznej zbieranie utraconych 

narzędzi połowowych i innych 

odpadów morskich 

7 500 000,00 5 625 000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 05 - Artykuł 43 ust. 2 Porty 

rybackie, miejsca wyładunku, 

miejsca do sprzedaży ryb i 

przystanie – inwestycje w celu 

ułatwienia przestrzegania 

obowiązku wyładowywania 

wszystkich połowów 

8 000 000,00 6 000 000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

06 01 - Artykuł 40 ust. 1 lit. b)-g), i) 

Ochrona i odbudowa morskiej 

różnorodności biologicznej – wkład 

do lepszego zarządzania lub 

ochrony, budowa, instalacja lub 

modernizacja urządzeń stałych lub 

ruchomych, opracowanie planów 

4 000 000,00 3 000 000,00 1 200 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

ochrony i zarządzania związanych z 

obszarami sieci Natura 2000 i 

przestrzennych obszarów 

chronionych, zarządzanie, 

odbudowa i monitorowanie 

morskich obszarów chronionych, w 

tym obszarów sieci Natura 2000, 

świadomość ekologiczna, udział w 

innych działaniach mających na 

celu zachowanie i zwiększenie 

różnorodności biologicznej oraz 

usługi ekosystemowe (+ art. 44 ust. 

6 Rybołówstwo śródlądowe) 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

3 - Zapewnienie równowagi między 

zdolnością połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do połowów 

06 01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej 

24 700 474,00 12 350 237,00 12 350 237,00 50,00% 8 400 597,65 8 400 597,65 34,01% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

3 - Zapewnienie równowagi między 

zdolnością połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do połowów 

06 02 - Artykuł 36 Wsparcie dla 

systemów przydziału uprawnień do 

połowów 

1 000 000,00 750 000,00 300 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 02 - Artykuł 30 Różnicowanie 

działalności i nowe formy 

dochodów (+ art. 44 ust. 4 

Rybołówstwo śródlądowe) 

15 000 008,00 11 250 006,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 04 - Artykuł 32 Zdrowie i 

bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2 

Rybołówstwo śródlądowe) 

8 933 339,00 6 700 004,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

03 05 - Artykuł 33 Tymczasowe 

zaprzestanie działalności 

połowowej 

25 000 000,00 12 500 000,00 5 000 000,00 50,00% 2 115 502,35 2 115 502,35 8,46% 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 07 - Artykuł 40 ust. 1 lit. h) 

Ochrona i odbudowa biologicznej 

różnorodności morskiej – systemy 

rekompensaty szkód wyrządzonych 

w połowach przez ssaki i ptaki 

4 000 000,00 3 000 000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość 
produktów i wykorzystywanie 

niechcianych połowów (+ Art. 44 

ust. 1 lit. e) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

26 000 000,00 19 500 000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 09 - Art. 43 ust. 1 + 3 Porty 

rybackie, miejsca wyładunku, 

giełdy rybne i przystanie – 

inwestycje w celu poprawy 

infrastruktury portów rybackich, 

giełd rybnych, miejsc wyładunku i 

przystani; budowa przystani w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa 

rybaków (+ Art. 44 ust. 1 lit. f) 

Rybołówstwo śródlądowe) 

48 300 000,00 36 225 000,00 14 490 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

5 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego oraz 

innowacji, w tym zwiększania 

efektywności energetycznej, i 

transferu wiedzy 

03 01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 

44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe) 

7 666 667,00 5 750 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

5 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego oraz 

innowacji, w tym zwiększania 

efektywności energetycznej, i 

transferu wiedzy 

04 04 - Artykuł 41 ust. 2 Efektywność 
energetyczna i łagodzenie skutków 

zmiany klimatu – wymiana lub 

modernizacja głównych lub 

dodatkowych silników (+ art. 44 

ust. 1 lit. d) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

08 01 - Artykuł 29 ust. 1 + art. 29 ust. 

2 Promowanie kapitału ludzkiego i 

dialogu społecznego – szkolenie, 

1 600 000,00 1 200 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

tworzenie sieci kontaktów, dialog 

społeczny; wsparcie dla 

współmałżonków i partnerów (+ 

art. 44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

1 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego, 

innowacji i transferu wiedzy 

03 01 - Artykuł 47 Innowacje 10 000 000,00 7 500 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

1 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego, 

innowacji i transferu wiedzy 

03 02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu 

zarządzania, zastępstw i doradztwa 

dla gospodarstw akwakultury 

15 600 000,00 11 700 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym 

poprawa bezpieczeństwa i 

warunków pracy, w szczególności 

w MŚP 

03 01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - 

h) Inwestycje produkcyjne w 

akwakulturę 

83 270 600,00 62 452 950,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym 

poprawa bezpieczeństwa i 

warunków pracy, w szczególności 

w MŚP 

03 02 - Artykuł 52 Zachęcanie nowych 

hodowców do podjęcia działalności 

w sektorze zrównoważonej 

akwakultury 

10 000 000,00 7 500 000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów 

związanych z akwakulturą i 
promowanie zasobooszczędnej 

akwakultury 

04 01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. k) 

Inwestycje produkcyjne w 

akwakulturę – zwiększanie 

efektywności energetycznej; 

energia odnawialna 

27 300 000,00 20 475 000,00 8 190 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów 

związanych z akwakulturą i 
promowanie zasobooszczędnej 

akwakultury 

06 02 - art. 48 ust. 1 lit. e), i), j) 

Inwestycje produkcyjne w 

akwakulturę — efektywność 
zasobów; ograniczenie 

wykorzystania wody i substancji 

chemicznych; systemy 

recyrkulacyjne minimalizujące 

zużycie wody 

27 100 000,00 20 325 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 4 - Promowanie akwakultury o 06 01 - Artykuł 54 Akwakultura 92 716 668,00 69 537 501,00 27 815 000,40 75,00% 0,00 0,00 0,00% 



 

PL 58   PL 

Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

świadcząca usługi w zakresie 

ochrony środowiska 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

03 04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie 

zasobów akwakultury 

1 000 000,00 750 000,00 300 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

08 01 - Artykuł 50 Promowanie 

kapitału ludzkiego i tworzenia sieci 

kontaktów 

2 000 000,00 1 500 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

3 -  Wspieranie wdrażania 

przepisów WPRyb 

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy 

naukowej oraz gromadzenie danych 

i zarządzanie nimi 

06 01 - Artykuł 77 Gromadzenie 

danych 

9 292 889,00 7 434 311,00  80,00% 0,00 0,00 0,00% 

3 -  Wspieranie wdrażania 

przepisów WPRyb 

2 - Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego oraz skuteczności 

administracji publicznej bez 

zwiększania obciążenia 

administracyjnego 

06 01 - Artykuł 76 Kontrola i 

egzekwowanie 

20 531 936,00 16 193 028,00 0,00 78,87% 389 996,15 389 996,15 1,90% 

4 -  Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc 

pracy oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

08 01 - Artykuł 62 ust. 1 lit. a) 

Wsparcie przygotowawcze 

1 500 000,00 1 275 000,00 0,00 85,00% 0,00 0,00 0,00% 

4 -  Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc 

pracy oraz wspieranie zdolności do 

08 02 - Art. 63 Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju (w tym koszty 

bieżące i aktywizacja) 

90 389 400,00 76 830 990,00 30 732 396,00 85,00% 0,00 0,00 0,00% 



 

PL 59   PL 

Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

4 -  Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc 

pracy oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

08 03 - Artykuł 64 Działania 

prowadzone w ramach współpracy 

1 875 300,00 1 594 005,00  85,00% 0,00 0,00 0,00% 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

03 01 - Artykuł 66 Plany produkcji i 

wprowadzania do obrotu 

24 792 000,00 18 594 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

03 02 - Artykuł 67 Dopłaty do 

składowania 

2 509 002,00 2 509 002,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

03 03 - Artykuł 68 Środki dotyczące 

obrotu 

14 000 000,00 10 500 000,00  75,00% 0,00 0,00 0,00% 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

03 01 - Artykuł 69 Przetwarzanie 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

40 000 000,00 30 000 000,00 12 000 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

6 -  Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

06 01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) 

Zintegrowany nadzór morski 

1 927 708,00 1 445 781,00 578 312,40 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

6 -  Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

06 02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) 

Promowanie ochrony środowiska 

morskiego i zrównoważona 

eksploatacja zasobów morskich i 

przybrzeżnych 

702 002,00 526 501,00 210 600,40 75,00% 0,00 0,00 0,00% 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Total public 

contribution 

(EUR) 

EMFF 

contribution 

(EUR) 

Contribution to 

climate change 

from EMFF 

contribution 

(EUR) 

EMFF co- 

financing rate 

(%) 

Total eligible 

expenditure of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Total public 

contribution of 

operations 

selected for 

support (EUR) 

Proportion of 

the total 

allocation 

covered with 

selected 

operations (%) 

6 -  Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

06 03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa 

wiedzy na temat stanu środowiska 

morskiego 

703 624,00 527 718,00 211 087,20 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

7 -  Pomoc techniczna 1 - Pomoc techniczna  01 - Artykuł 78 Pomoc techniczna z 

inicjatywy państw członkowskich 

42 497 556,00 31 873 167,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

 Total    710 509 513,00 531 219 456,00 115 877 633,40 74,77% 10 906 096,15 10 906 096,15 1,53% 

 

Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 01 - Artykuł 37 Wspieranie 

opracowywania i wdrażania 

środków ochronnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 02 - Artykuł 38 Zmniejszanie 

oddziaływania rybołówstwa na 

środowisko morskie i dostosowanie 

połowów w celu ochrony gatunków 

(+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 03 - Art. 39 Innowacje związane z 

ochroną żywych zasobów morza (+ 

Art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i 

odbudowa morskiej różnorodności 

biologicznej zbieranie utraconych 

narzędzi połowowych i innych 

odpadów morskich 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

PL 61   PL 

Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

1 - Zmniejszenie wpływu 

rybołówstwa na środowisko 

morskie, w tym unikanie i redukcja, 

w jak największym stopniu, 

niechcianych połowów 

06 05 - Artykuł 43 ust. 2 Porty 

rybackie, miejsca wyładunku, 

miejsca do sprzedaży ryb i 

przystanie – inwestycje w celu 

ułatwienia przestrzegania 

obowiązku wyładowywania 

wszystkich połowów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

2 - Ochrona i odbudowa 

ekosystemów wodnych i ich 

różnorodności biologicznej 

06 01 - Artykuł 40 ust. 1 lit. b)-g), i) 

Ochrona i odbudowa morskiej 

różnorodności biologicznej – wkład 

do lepszego zarządzania lub 

ochrony, budowa, instalacja lub 

modernizacja urządzeń stałych lub 

ruchomych, opracowanie planów 

ochrony i zarządzania związanych z 

obszarami sieci Natura 2000 i 

przestrzennych obszarów 

chronionych, zarządzanie, 

odbudowa i monitorowanie 

morskich obszarów chronionych, w 

tym obszarów sieci Natura 2000, 

świadomość ekologiczna, udział w 

innych działaniach mających na 

celu zachowanie i zwiększenie 

różnorodności biologicznej oraz 

usługi ekosystemowe (+ art. 44 ust. 

6 Rybołówstwo śródlądowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

3 - Zapewnienie równowagi między 

zdolnością połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do połowów 

06 01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej 

4 200 298,83 0,00 0,00 0,00 0,00 32 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

3 - Zapewnienie równowagi między 

zdolnością połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do połowów 

06 02 - Artykuł 36 Wsparcie dla 

systemów przydziału uprawnień do 

połowów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

03 02 - Artykuł 30 Różnicowanie 

działalności i nowe formy 

 0,00 0,00 0,00  0 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

dochodów (+ art. 44 ust. 4 

Rybołówstwo śródlądowe) 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 04 - Artykuł 32 Zdrowie i 

bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2 

Rybołówstwo śródlądowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 05 - Artykuł 33 Tymczasowe 

zaprzestanie działalności połowowej 

423 100,47 168 355,89 168 355,89 0,67 33 671,18 147 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 07 - Artykuł 40 ust. 1 lit. h) 

Ochrona i odbudowa biologicznej 

różnorodności morskiej – systemy 

rekompensaty szkód wyrządzonych 

w połowach przez ssaki i ptaki 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

03 08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość 
produktów i wykorzystywanie 

niechcianych połowów (+ Art. 44 

ust. 1 lit. e) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw w 

sektorze rybołówstwa, w tym floty 

łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego, oraz poprawa 

03 09 - Art. 43 ust. 1 + 3 Porty 

rybackie, miejsca wyładunku, giełdy 

rybne i przystanie – inwestycje w 

celu poprawy infrastruktury portów 

rybackich, giełd rybnych, miejsc 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

bezpieczeństwa lub warunków 

pracy 

wyładunku i przystani; budowa 

przystani w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa rybaków (+ Art. 44 

ust. 1 lit. f) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

5 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego oraz 

innowacji, w tym zwiększania 

efektywności energetycznej, i 

transferu wiedzy 

03 01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 

ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe) 

 0,00 0,00 0,00  0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

5 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego oraz 

innowacji, w tym zwiększania 

efektywności energetycznej, i 

transferu wiedzy 

04 04 - Artykuł 41 ust. 2 Efektywność 
energetyczna i łagodzenie skutków 

zmiany klimatu – wymiana lub 

modernizacja głównych lub 

dodatkowych silników (+ art. 44 ust. 

1 lit. d) Rybołówstwo śródlądowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 -  Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i 

opartego na wiedzy 

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

08 01 - Artykuł 29 ust. 1 + art. 29 ust. 2 

Promowanie kapitału ludzkiego i 

dialogu społecznego – szkolenie, 

tworzenie sieci kontaktów, dialog 

społeczny; wsparcie dla 

współmałżonków i partnerów (+ art. 

44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo 

śródlądowe) 

 0,00 0,00 0,00  0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

1 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego, 

innowacji i transferu wiedzy 

03 01 - Artykuł 47 Innowacje  0,00 0,00 0,00  0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

1 - Wspieranie wzmacniania 

rozwoju technologicznego, 

innowacji i transferu wiedzy 

03 02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu 

zarządzania, zastępstw i doradztwa 

dla gospodarstw akwakultury 

 0,00 0,00 0,00  0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym 

poprawa bezpieczeństwa i 

warunków pracy, w szczególności 

03 01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - 

h) Inwestycje produkcyjne w 

akwakulturę 

 0,00 0,00 0,00  0 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

w MŚP 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 

rentowności przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury, w tym 

poprawa bezpieczeństwa i 

warunków pracy, w szczególności 

w MŚP 

03 02 - Artykuł 52 Zachęcanie nowych 

hodowców do podjęcia działalności 

w sektorze zrównoważonej 

akwakultury 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów 

związanych z akwakulturą i 
promowanie zasobooszczędnej 

akwakultury 

04 01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. k) 

Inwestycje produkcyjne w 

akwakulturę – zwiększanie 

efektywności energetycznej; energia 

odnawialna 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 

różnorodności biologicznej oraz 

wspieranie ekosystemów 

związanych z akwakulturą i 
promowanie zasobooszczędnej 

akwakultury 

06 02 - art. 48 ust. 1 lit. e), i), j) 

Inwestycje produkcyjne w 

akwakulturę — efektywność 
zasobów; ograniczenie 

wykorzystania wody i substancji 

chemicznych; systemy 

recyrkulacyjne minimalizujące 

zużycie wody 

 0,00 0,00 0,00  0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

06 01 - Artykuł 54 Akwakultura 

świadcząca usługi w zakresie 

ochrony środowiska 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

4 - Promowanie akwakultury o 

wysokim poziomie ochrony 

środowiska oraz promowanie 

zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. 

03 04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie 

zasobów akwakultury 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 -  Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 

nowych umiejętności zawodowych i 

uczenia się przez całe życie 

08 01 - Artykuł 50 Promowanie 

kapitału ludzkiego i tworzenia sieci 

kontaktów 

 0,00 0,00 0,00  0 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

3 -  Wspieranie wdrażania 

przepisów WPRyb 

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy 

naukowej oraz gromadzenie danych 

i zarządzanie nimi 

06 01 - Artykuł 77 Gromadzenie 

danych 

 0,00 0,00 0,00  0 

3 -  Wspieranie wdrażania 

przepisów WPRyb 

2 - Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego oraz skuteczności 

administracji publicznej bez 

zwiększania obciążenia 

administracyjnego 

06 01 - Artykuł 76 Kontrola i 

egzekwowanie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

4 -  Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc 

pracy oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

08 01 - Artykuł 62 ust. 1 lit. a) 

Wsparcie przygotowawcze 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4 -  Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc 

pracy oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

08 02 - Art. 63 Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju (w tym koszty 

bieżące i aktywizacja) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4 -  Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

1 - Promowanie wzrostu 

gospodarczego, włączenia 

społecznego, tworzenia miejsc 

pracy oraz wspieranie zdolności do 

zatrudnienia i mobilności na rynku 

08 03 - Artykuł 64 Działania 

prowadzone w ramach współpracy 

 0,00 0,00 0,00  0 
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Union priority Selected specific objective Thematic 

objective 

Measure Contribution to 

climate change 

of operations 

selected for 

support (EUR) 

Total eligible 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Proportion of 

total eligible 

public 

expenditure 

declared by 

beneficiaries of 

he total 

allocation (%) 

Contribution to 

climate change 

of total eligible 

public 

expenditures 

declared by 

beneficiaries to 

the Managing 

Authority 

(EUR) 

Number of 

operations 

selected 

pracy w społecznościach obszarów 

przybrzeżnych i śródlądowych 

zależnych od rybołówstwa i 

akwakultury, w tym dywersyfikacja 

działalności w ramach rybołówstwa, 

a także w innych sektorach 

gospodarki morskiej 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

03 01 - Artykuł 66 Plany produkcji i 

wprowadzania do obrotu 

 0,00 0,00 0,00  0 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

03 02 - Artykuł 67 Dopłaty do 

składowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

1 - Poprawa organizacji rynku 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

03 03 - Artykuł 68 Środki dotyczące 

obrotu 

 0,00 0,00 0,00  0 

5 -  Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

2 - Zachęcanie do inwestowania w 

sektor przetwarzania i obrotu 

03 01 - Artykuł 69 Przetwarzanie 

produktów rybołówstwa i 

akwakultury 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6 -  Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

06 01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) 

Zintegrowany nadzór morski 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6 -  Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

06 02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) 

Promowanie ochrony środowiska 

morskiego i zrównoważona 

eksploatacja zasobów morskich i 

przybrzeżnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6 -  Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

1 - Opracowywanie i wdrażanie 

zintegrowanej polityki morskiej 

06 03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa 

wiedzy na temat stanu środowiska 

morskiego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

7 -  Pomoc techniczna 1 - Pomoc techniczna  01 - Artykuł 78 Pomoc techniczna z 

inicjatywy państw członkowskich 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 Total    4 623 399,30 168 355,89 168 355,89 0,02 33 671,18 184 
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of 

Regulation (EU) No 1303/2013) 

Union priority Eligible 

expenditure 

within the 

EMFF incurred 

in operations 

implemented 

outside the 

programme 

area declared by 

the beneficiary 

to the managing 

authority (EUR) 

Share of the 

total financial 

allocation to the 

priority axis (%) 

1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego 

środowiskowo, zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na 

wiedzy 

0,00  

2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej 

środowiskowo, zasobooszczędnej, 

innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na 

wiedzy 

0,00  

3 - Wspieranie wdrażania przepisów WPRyb 0,00  

4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej 

0,00  

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania 0,00  

6 - Wspieranie wdrażania zintegrowanej 

polityki morskiej 

0,00  

7 - Pomoc techniczna 0,00  

TOTAL OP 0,00  
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4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN 

 

4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

 

Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities 

Thematic ex-

ante 

conditionalities 

which are not or 

partially 

fulfilled 

Criteria not 

fulfilled 

Action to be taken Deadline Bodies responsible 

for fulfilment 

Action 

completed 

by the 

deadline 

Criteria 

fulfilled 

Expected date 

for full 

implementation 

of remaining 

actions 

Commentary 
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4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective 

measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

 

Podstawowym problemem związanym z wdrażaniem Programu Operacyjnego 

"Rybactwo i Morze" w 2016 r., z jakim mierzyła się instytucja zarządzająca było 

zapewnienie kompleksowych przepisów dotyczących wdrażania PO RYBY 2014 - 

2020. 

Obowiązująca od 10 lipca 2015 r. ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego nie 

pozwalała na prawidłową implementację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, 

w związku z czym Instytucja Zarządzająca opracowała projekt zmiany ustawy, przede 

wszystkim regulujący kwestie związane z prawidłowym wdrażaniem pomocy 

technicznej, uregulowania zakresu wzorów umów o dofinansowanie w taki sposób, aby 

odpowiadały wszystkim wymogom unijnym, zapewnienia możliwie najbardziej 

efektywnej formy wdrażania Programu poprzez uregulowania kwestii związanych z 

naborami na kwotę niższą niż dostępna alokacja. Ponadto uregulowane zostały kwestie 

związane z zapewnieniem prawidłowego procesu kontroli i certyfikacji wydatków. 

Zmieniona ustawa weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. 

Ponadto, trwały prace dotyczące opracowania rozporządzeń wykonawczych w zakresie: 

•             Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy; 

•             Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy; 

•             Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

•             Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej; 

•             warunków przyznawania pomocy w ramach działania „Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w priorytecie 4 „Zwiększanie 

zatrudnienia 

i spójności terytorialnej”; 

•             warunków przyznawania pomocy w ramach działania „Wsparcie 

przygotowawcze” 

w priorytecie 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”; 

•             warunków przyznawania pomocy w ramach działania „Pomoc na rzecz 

współpracy” 

w priorytecie 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej; 

•             Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania; 

•             Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej 

•             Pomocy technicznej; 

•             podziału środków finansowych; 
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•             wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa; 

•             rozliczeń wydatków; 

•             zaliczek i wniosków o płatność; 

•             sprawozdań i terminów ich przekazywania; 

•             przeprowadzania kontroli w odniesieniu do LGD i operacji. 

Do końca 2016 r. opracowane zostały projekty wszystkich niezbędnych rozporządzeń, z 

których większość weszła w życie w 2016 r. Rozporządzenia, które weszły w życie w 

2016 r. opisano w rodziale 2. 

W ramach wdrażania poszczególnych Priorytetów 1 i 3 zdiagnozowano problemy 

związane z ich wdrażaniem, które nie zostały przewidziane podczas prac legislacyjnych. 

W związku z wątpliwościami natury legislacyjnej odnośnie działania 1.6 

Trwałe  zaprzestanie działalności połowowej, przystąpiono do prac mających na celu 

zmianę rozporządzenia wykonawczego dla priorytetu 1. 

Wątpliwości budziły przede wszystkim przepisy dotyczące konsekwencji złomowania 

statków rybackich w przypadkach, w których dla tych jednostek nie upłynął okres 

związania celem dla modernizacji przeprowadzonych przy udziale Programu 

Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013”. Przepisy rozporządzenia przewidywały dodatkowe sankcje dla 

armatorów, nakazujące dodatkowe kary finansowe, poza zwrotem 100% otrzymanej 

pomocy z perspektywy finansowej 2007 – 2013. Ponadto, część przepisów dotycząca 

utraty miejsca pracy na statku rybackim nie była jednoznaczna, pozostawiając 

wątpliwości interpretacyjne odnośnie okresu, za który przyznawana jest pomoc i okresu, 

w którym rybak nie ma możliwości do powrotu do wykonywania działalności 

połowowej. 

W dniu 30 listopada 2016 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

podpisał nowelizację rozporządzenia wykonawczego dla Priorytetu I. Zmienione 

rozporządzeniu uregulowało przedstawione powyżej kwestie, jednocześnie 

wprowadzając ułatwienia administracyjne dla rybaków, którzy utracili miejsce pracy na 

statkach rybackich wskutek ich złomowania. 

Z kolei w ramach Priorytetu 3, jeszcze w 2016 r. rozporządzenie wykonawcze zostało 

znowelizowane w celu zapewnienia możliwości uwzględnienia kosztów wynagrodzeń 
członków załóg statków patrolowych OIRM, wykorzystywanych do prowadzenia 

wzmocnionej kontroli rybołówstwa w katalogu kosztów kwalifikowalnych, a także w 

celu ujednolicenia przepisów rozporządzenia z przepisami innych aktów 

wykonawczych do ustawy o EFMR. 

Kolejnym problemem wynikłym podczas wdrażania Programu Operacyjnego 

“Rybactwo i Morze” w 2016 r. było wydanie przez jednostkę wspierającą Komisję 
Europejską, FAME SU(Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation under the 

European Maritime and Fisheries Fund Support Unit), nowych definicji wspólnych 

wskaźników w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Konieczność 
dostosowania wskaźników Programowych do nowych wytycznych zobligowało 

Instytucję Zarządzającą do zapewnienia monitoringu realizacji wskaźników zarówno 

według obowiązujących definicji, jak i po zmianie Programu i dostosowaniu 
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wskaźników do nowego brzmienia. 

Istotnym problemem z punktu widzenia wdrażania Programu Operacyjnego “Rybactwo 

i Morze” w 2016 r. było również zapewnienie finansowania dla beneficjentów będących 

państwowymi jednostkami budżetowymi. Konieczność dostosowania schematów 

przepływów finansowych była szczególnie istotna w przypadku Okręgowych 

Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego, realizujących operacje w ramach Priorytetu 3 – 

Wspieranie wdrażania przepisów WPRyb. Przyjęty w toku uzgodnień z Ministerstwem 

Finansów system, począwszy od września 2016 r., zapewnia pełną płynność finansową i 
mozliwość realizacji zadań przez OIRM-y. 
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5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) 

OF REGULATION (EU) NO 508/2014 

 

Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article 

10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article 

10(2). 

 

W roku 2016 nie stwierdzono poważnych naruszeń oraz nie były podejmowane żadne 

działania naprawcze podjęte ze względu na ich wykrycie. 
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6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 

114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014) 

 

A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set 

out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be 

ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale 

coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2) 

 

W roku 2016 nie były wdrażane działania, o których mowa w ww. artykułach. 
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7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF 

BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014) 

 

A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation, 

with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding 

the publication of data of natural persons 

 

W 2016 r. nie publikowano wykazów dofinansowanych operacji ze względu na 

ropoczęcie podpisania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

“Rybactwo i Morze” dopiero w IV kwartale 2016 r. 

Realizując w roku 2016 zadania związane z informacją i promocją wdrażania EFMR i 

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" Instytucja Zarządzająca w 2016 

prowadziła liczne działania, które pozwoliły na informowanie potencjalnych 

beneficjentów, organizacji zawodowych, partnerów gospodarczych i społecznych, 

podmiotów zaangażowanych w propagowanie równości kobiet i mężczyzn oraz 

zainteresowanych organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się 
kwestiami środowiska naturalnego, o możliwościach oferowanych przez program i 

zasadach uzyskania dostępu do finansowania w ramach programu 

Podejmowane działania miały również za zadanie zapewnić reklamę programu 

operacyjnego przez informowanie beneficjentów o wkładzie Unii oraz ogółu 

społeczeństwa – o roli odgrywanej przez Unię w PO RYBY 2014-2020. 

Do powyższych zrealizowanych w 2016 roku lub prowadzonych na bieżąco działań 
można w szczególności zaliczyć: 

1. utrzymywanie i aktualizacja strony internetowej  www.mgm.gov.pl (zakładka 

POMOC UNII EUROPEJSKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020) w 

zakresie: informacji nt. EFMR, opisu programu i jego możliwości, legislacji, 

dokumentów programowych, monitorowania programu, działań informacyjno-

promocyjnych czy też bieżących naborów wniosków o dofinansowanie. W 

ramach publikacji informacji o naborach zarówno na stronach instytucji 

pośredniczącej ogłaszającej nabór, jak i instytucji zarządzającej umieszczane są 
informacje dotyczące: 

• warunki kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować 
się do otrzymania wsparcia w ramach programu operacyjnego; 

• opis warunków dopuszczalności składania wniosków, procedur rozpatrywania 

wniosków o dofinansowanie i odnośne terminy; 

• kryteria wyboru operacji, które mają być objęte wsparciem; 

• podmioty (osoby) przewidziane do kontaktów na szczeblu krajowym, 

regionalnym lub lokalnym, które są w stanie dostarczyć informacji na temat 

programów operacyjnych; 

• jednocześnie, co do zasady, wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych 

naborów, zawierają propozycję działań komunikacyjnych, proporcjonalnych do 

rozmiaru operacji, mających na celu informowanie ogółu społeczeństwa o 
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celach operacji i wsparciu unijnym dla operacji.  

2. opracowanie i zatwierdzenie Księgi Wizualizacji znaku programu operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Księga została umieszczona na stronie 

internetowej Instytucji Zarządzającej, jak również przekazana do instytucji 

pośredniczących. 

3. zapewnienie umieszczenia na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo 

Rozwoju i Finansów poświęconej funduszom spójności i funduszom regionalnym 

informacji o PO RYBY 2014-2020 oraz linku kierującego potencjalnych beneficjentów 

do strony MGMiŻŚ. 

4. informowanie potencjalnych beneficjentów w trakcie różnych spotkań, konferencji i 

wydarzeń o możliwościach finansowania w ramach programu operacyjnego. 

5. zaangażowanie różnorodnych środowisk w uzgodnienia aktów prawnych 

dotyczących przygotowania wdrożenia poszczególnych priorytetów EFMR, w tym 

podmiotów gospodarczych i społecznych i partnerów w tym organizacji zawodowych, 

partnerów gospodarczych i społecznych, zainteresowane organizacje pozarządowe, 

podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia 

płci i niedyskryminacji oraz organizacje zajmujące się kwestiami środowiska 

naturalnego, jak również właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne, w tym 

instytucje edukacyjne i badawcze. 

6. wystawianie emblematu Unii w siedzibie instytucji zarządzającej w miejscu 

widocznym dla ogółu społeczeństwa. 

7. udział Ministra, Dyrektorów oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w 

licznych konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez instytucje 

zewnętrzne, działające na rzecz rybactwa np.: 

• Spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej z przedstawicielami sektora 

rybackiego, Ustka 20.04.2016 

• Spotkanie ze środowiskiem rybackim, poświęcone omówieniu rozwiązań 
przewidzianych w ramach wdrażania Priorytetu 1, Stepnica 5.09.2016 

• Spotkanie ze środowiskiem rybackim, poświęcone omówieniu rozwiązań 
przewidzianych w ramach wdrażania Priorytetu 1, Ustka 6.09.2016 

• Spotkanie ze środowiskiem rybackim, poświęcone omówieniu rozwiązań 
przewidzianych w ramach wdrażania Priorytetu 1, Gdynia 7.09.2016 

• Bieżące spotkania z przedstawicielami środowisk rybackich: rybołówstwa 

morskiego, przetwórstwa, akwakultury w celu omawiania możliwości, jakie 

niesie EFMR i PO RYBY 2014-2020 

8. publikowanie w prasie artykułów sponsorowanych poświęconych EFMR i PO RYBY 

2014-2020, np. dzienniku „Kurier Szczeciński” dodatków branżowych pn. Rybactwo-

nowe możliwości, zawierających artykuły dotyczące w szczególności Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - opatrzonych logotypami Ministerstwa Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Unii 

Europejskiej, oraz zamieszczenie ww. artykułów na stronie internetowej ww. gazety 

9. przygotowanie i dystrybucja w trakcie wydarzeń broszur i ulotek zawierających 

podstawowe informacje nt. PO RYBY 2014-2020 oraz priorytetów i działań 



 

PL 76  PL 

10. udzielanie pisemnych i telefonicznych odpowiedzi na pytania potencjalnych 

beneficjentów, kierowane do Departamentu Rybołówstwa 

11. wykonanie materiałów promocyjnych z logytypami UE wraz z odniesieniem do UE 

i EFMR oraz PO RYBY 2014-2020 dystrybuowanych w trakcie imprez promocyjnych i 

spotkań, np.: kalendarze, smycze reklamowe, zabawki edukacyjne dla dzieci, breloki, 

notatniki, długopisy 

12. organizowanie przez IZ imprez promujących PO RYBY 2014-2020, sektor rybacki, 

w szczególności na obszarach zależnych od rybactwa, w trakcie których przekazywane 

są informacje dotyczące celów programu operacyjnego i możliwości finansowania 

oferowanych w ramach EFMR wśród potencjalnych beneficjentów i wszystkich 

zainteresowanych stron, np. 

• Trzy pikniki rodzinne promujące PO RYBY 2014-2020, Warszawa 2, 16 lipca, 6 

sierpnia 2016 r. 

• Impreza promocyjna PO RYBY 2014-2020 pod nazwą „Targ rybny”, Szczecin 

8-10 czerwca 2016 r. 

• Polsko-Niemieckie lato z węgorzem, Węgorzyno 22-24 lipca 2016 r. 

• Dożynki Rybne, Ustka 14-15 sierpnia 2016 r. 

• Impreza promocyjna PO RYBY 2014-2020 „Targ Świąteczny”, Warszawa 17-

18 grudnia 2016 r. 

Wszystkie działania komunikacyjne podejmowanie przez Instytucję Zarządzającą 
oznaczone są stosownymi logotypami Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do UE i 

EFMR, jak też PO RYBY 2014-2020. Podczas spotkań szkoleniowych, informacyjnych 

i seminariów wizualizacja Programu jest zapewniona  poprzez prezentację banerów lub 

rollbanerów, na których umieszczone są znaki graficzne i logotypy: Unii Europejskiej 

oraz PO RYBY 2014-2020. 
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8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE 

EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2) 

OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 

 

A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation 

of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations. 

 

A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that 

have become available during the previous financial year, with reference of name and 

reference period of the evaluation reports used. 

 

Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to 

Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here. 

 

W roku 2016 nie były prowadzone działania związane z ewaluacją Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, o której mowa w planie ewaluacji, ze względu na 

uruchomienie Programu dopiero w IV kwartale 2016 r. 
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9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 

 

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a 

separate file in the form of annex to the AIR. 
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10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF 

REGULATION (EU) NO 1303/2013) 
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11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 

(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 

 

11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the 

programme 

 

For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data 

provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme 

(incorporating the findings and recommendations of evaluations) 

Union priority Assessment of data and progress towards 

achieving the objectives of the programme 

1 - Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na 

wiedzy 

Ze względu na rozpoczęcie wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w IV 

kwartale 2016 r. nie została przeprowadzona 

ocena jego wdrażania z uwzględnieniem 

postępów realizacji celów. 

 

2 - Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

Ze względu na nierozpoczęcie wdrażania 

Priorytetu 2, nie została przeprowadzona ocena 

jego wdrażania z uwzględnieniem postępów 

realizacji celów. 

 

3 - Wspieranie wdrażania przepisów 

WPRyb 

Ze względu na rozpoczęcie wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w IV 

kwartale 2016 r. nie została przeprowadzona 

ocena jego wdrażania z uwzględnieniem 

postępów realizacji celów. 

 

4 - Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej 

Ze względu na rozpoczęcie wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w IV 

kwartale 2016 r. nie została przeprowadzona 

ocena jego wdrażania z uwzględnieniem 

postępów realizacji celów. 

 

5 - Wspieranie obrotu i 

przetwarzania 

Ze względu na rozpoczęcie wdrażania Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w IV 

kwartale 2016 r. nie została przeprowadzona 

ocena jego wdrażania z uwzględnieniem 

postępów realizacji celów. 

 

6 - Wspieranie wdrażania 

zintegrowanej polityki morskiej 

Ze względu na nierozpoczęcie wdrażania 

Priorytetu 6, nie została przeprowadzona ocena 

jego wdrażania z uwzględnieniem postępów 
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Union priority Assessment of data and progress towards 

achieving the objectives of the programme 

realizacji celów. 
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11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient 

to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or 

planned 

 

An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and 

targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions 

taken or planned, where appropriate 

 

Union priority Assessment whether progress made toward 

milestones and targets is sufficient to 

ensure their eventual fulfilment, indicating 

any remedial actions taken or planned 

1 - Promowanie rybołówstwa 

zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na wiedzy 

 

2 - Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, 

zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

 

3 - Wspieranie wdrażania przepisów 

WPRyb 

 

4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej 

 

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania  

6 - Wspieranie wdrażania zintegrowanej 

polityki morskiej 
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12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION 

(EU) NO 1303/2013) 

 

12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account 

the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership 

and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the 

implementation of the programme. 

 

 

 

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account 

the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of 

equality between men and women and non-discrimination, including accessibility 

for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the 

integration of the gender perspective in the Operational Programme. 

 

 

 

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account 

the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable 

development, including an overview of the actions taken to promote sustainable 

development. 
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13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) 

OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 

 

Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data. 

A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is 

lower than the planned. 
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14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION 

(EU) NO 1303/2013) 

 

Information and assessment should be provided on the Operational Programme's 

contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth. 
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE 

FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) 

 

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out 

in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not 

been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to 

achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline 

referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets) 
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Dokumenty 

Tytuł dokumentu Typ dokumentu 
Data 

dokumentu 

Lokalny nr 

referencyjny 

Nr referencyjny 

Komisji 
Pliki Data wysłania 

Wysłane 

przez 

Streszczenie działań 

podejmowanych w 2016 r. w 

ramach Programu 

Operacyjnego "Rybactwo i 

Morze" 

Streszczenie podawane do 

wiadomości publicznej 

2017-05-08   Streszczenie działań podejmowanych w 2016 r. w ramach 

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"  

  

 


