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Priorytet 5.Wspieranie obrotu 

i przetwarzania

Środki dotyczące obrotu Organizacja Producentów 

Ryb Jesiotrowatych

Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i 

akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska 

naturalnego.

Zakres operacji obejmuje organizowanie konferencji i 

warsztatów dla przedstawicieli sektora rybackiego tak 

producentów, jak i środowisk naukowych i jednostek ściśle z 

nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich, 

także  uczestnictwo Polskich Organizacji Rybackich jako 

wystawców w targach Grüne Woche w Berlinie.Konferencje, 

warsztaty i udział w targach Grüne Woche zaplanowano w 

ciągu dwóch kolejnych lat w 2017 i 2018  roku w Berlinie.

Innowacyjność szansą na 

rozwój rybactwa i 

akwakultury z 

uwzględnieniem ochrony 

środowiska naturalnego.
2016-12-01 2018-03-01 1 640 447,00 1 168 818,48 Kujawsko-pomorskie

Priorytet 3. Wspieranie 

wdrażania Współnej Polityki 

Rybołówstwa

Kontrola i egzekwowanie Minister Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz 

asysty technicznej zainstalowanych w Centrum 

Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni 

oprogramowania "Systemu e-logbook", 

oprogramowania Systemu Monitorowania Statków 

(ang. Vessel Monitoring System). oprogramowania 

Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego 

raportowania działalności połowowej (ang. Eletronic 

Reporting System) oraz przeprowadzenia rozbudowy 

oprogramowania "Systemu e-logbook" i świadczenia 

w portach rybackich usługi serwisowania 

satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych, 

stacji roboczych, zainstalowanych na polskich 

statkach rybackich.

Zakupienie usługi wsparcia technicznego oraz asysty 

technicznej zainstalowanych w centrum Monitorowania 

Rybołówstwa w Gdyni oprogramowania "Systemu e-logbook", 

oprogramowania Systemu Monitorowania Statków, 

oprogramowania Systemu elektronicznej rejestracji i 

elektronicznego raportowania działalności połowowej oraz 

przeprowadzenia rozbudowy oprogramowania "Sytemu e-

logbook" świadczenia w portach rybackich usługi 

serwisowania satelitarnych nadawczych terminali 

zewnętrznych, stacji roboczych, zainstalowanych na polskich 

statkach rybackich.

Wspieranie monitorowania, 

kontroli i egzekwowania, 

zwiększenie potencjału 

instytucjonalnego oraz 

skuteczności administracji 

publicznej, bez zwiększania 

obciążenia 

administracyjnego. 2016-12-01 2018-10-31 3 800 000,00 3 420 000,00 Mazowieckie

Priorytet 1. Promowanie 

rybołówstwa zrównoważonego 

środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego 

na wiedzy

Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej

Beneficjent Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku 

rybackiego

Złomowanie statku rybackiego. Zapewnienie równowagi 

pomiędzy zdolnością 

połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do 

połowów. 2016-10-01 2017-04-01 1 451 248,00 725 624,00 Zachodniopomorskie 5 dorsz, śledź

Priorytet 1. Promowanie 

rybołówstwa zrównoważonego 

środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego 

na wiedzy

Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej

Beneficjent Trwałe zaprzestanie działalności połowowej Złomowanie statku rybackiego. Zapewnienie równowagi 

pomiędzy zdolnością 

połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do 

połowów. 2016-11-01 2017-03-01 1 476 047,95 738 023,97 Zachodniopomorskie 5
dorsz, gładzica, 

łosoś

Priorytet 1. Promowanie 

rybołówstwa zrównoważonego 

środowiskowo, 

zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego 

na wiedzy

Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej

Beneficjent Złomowanie statku rybackiego. Złomowanie statku rybackiego. Zapewnienie równowagi 

pomiędzy zdolnością 

połowową a dostępnymi 

uprawnieniami do 

połowów. 2016-10-01 2016-12-01 1 401 650,21 700 825,10 Pomorskie 5 dorsz, gładzica


