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Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy

1.5 Porty i przystanie - Wyładunek i
wykorzystanie całości połowów

n.d

Kołobrzeska Grupa
Producentów Ryb Sp.z o.o.

Inwestycje w sprzęt i infrastrukturę ułatwiającą przestrzeganie
obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Zakup środków trnasportu wewnętrznego, zakup skrzynek, zakup linii Zmiejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w
technologicznej so sortowania ryb pelagicznych i linii do sortowani
tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
ryb dennych, szafy zamrażalnicze
niechcianych połowów

2016-10

2017-12

4 852 391,17

3 457 328,70

zachodniopomorskie

n.d

n.d

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy

1.8 Różnicowanie działalności i nowe
formy dochodów

n.d

Beneficjent

Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej
poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na Morzu Bałtyckim.

W ramach przedmiotowej operacji wnioskodawca planuje dokonać
zakupu jachtu z wyposażeniem, z silnikiem Volvo (12 KM) diesel o
długość kadłuba 9,1 m i szerokości 3,35 m z przeznaczeniem na
wykonywanie usług dotyczących turystyki wędkarskiej.

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa
bezpieczeństwa lub warunków pracy.

2017-03

2018-07

285 368,00

171 220,80

zachodniopomorskie

n.d

n.d

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy

1.8 Różnicowanie działalności i nowe
formy dochodów

n.d

Beneficjent

Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej
poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na wodach okalających Kajaki wędkarskie, wędki, kamizelki
wyspę Wolin

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy.

2017-03

2018-03

229 019,57

137 411,74

zachodniopomorskie

n.d

n.d

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej
środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy

2.3 Inwestycje produkcyjne w
akwakulturę

2.3.1 Inwestycje produkcyjne

Gospodarstwo Rybackie
Olsztyn II Spółka z
Ograniczona
Odpowiedzialnością

Modernizacja i rozbudowa przetwórni wraz z zakupem maszyn i
urządzeń

Inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub
stanowiące dla nich wartość dodaną

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw
z sektora akwakultury

2016-09

2017-10

3 983 208,75

1 493 703,28

warmińsko-mazurskie

n.d

n.d

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej
środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy

2.3 Inwestycje produkcyjne w
akwakulturę

2.3.1 Inwestycje produkcyjne

Beneficjent

Usprawnienie i modernizacja Gospodarstwa Rybackiego "Łupawa"

Usprawnienie i modernizacja Gospodarstwa Rybackiego "Łupawa"

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw
z sektora akwakultury.

2016-11

2018-06

1 314 000,00

492 750,00

pomorskie

n.d

n.d

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej
środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy

2.3 Inwestycje produkcyjne w
akwakulturę

2.3.1 Inwestycje produkcyjne

Gospodarstwo Budówko
Krzysztof Grecki Jacek
Juchniewicz

Modernizacja Gospodarstwa Budówko

Modernizacja Gospodarstwa Budówko

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw
z sektora akwakultury. Poprawa dobrostanu ryb i ikry wraz z
poprawą warunków pracy w ośrodku hodowlanym Budówko
poprzez zakup wyposażenia.

2017-08

2017-11

812 877,60

304 829,10

pomorskie

n.d

n.d

Zakup świadczenia asysty technicznej zakupionego oprogramowania
Oracle Database 11g Release 2 standard Edition zagwarantuje
otrzymanie aktualizacji zakupionego oprogramowania
zapewniającego Zamawiającemu korzystanie z najnowszych
dostępnych na rynku rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystanie
jego funkcji oraz wprowadzenie modernizacji. Zagwarantowana
zostanie również szybka i skuteczna pomoc w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem zakupionego
oprogramowania.

Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania,
zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności
administracji publicznej bez zwiększania obciążenia
administracyjnego.

2016-12

2017-12

50 000,00

45 000,00

pomorskie

n.d

n.d

Dodatki do wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania,
zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności
administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia
administracyjnego

2017-01

2017-12

650 390,00

585 351,00

pomorskie

n.d

n.d

2017-01

2017-12

409 941,00

368 946,90

zachodniopomorskie

n.d

n.d

2017-05

2018-05

3 781 862,52

1 418 198,44

podlaskie

n.d

n.d

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i
obrotu

2016-05

2018-06

381 990,00

140 805,00

pomorskie

n.d

n.d

W ramach operacji zostanie zakupiona nowa, energooszczędna
instalacja zamrażania ryb, przebudowana instalacja komór
mroźniczych oraz odbudowane 2 zamrażarki płytowe. Ponadto
zakupione zostaną panele fotowoltaniczne i system próżniowego
Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i
transportu odpadów. Przebudowana zostanie urządzenia stacji
obrotu.
uzdatniania wody. Dodatkowo zakład zostanie doposażony w
płatownicę do ryb, palety i basenopalety plastikowe oraz wywrotnicę
do basenopalet.

2015-06

2018-03

746 811,15

280 054,17

zachodniopomorskie

n.d

n.d

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Współnej Polityki
Rybołówstwa

3.1 Kontrola i egzekwowanie

3.1.1 Kontrola i egzekwowanie

Minister Gospodarki Morskiej Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania
i Żeglugi Śródlądowej
Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition

Dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników
biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 roku oraz
dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do
wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorącym udział we
wzmocnionych kontrolach w 2016 roku.

Dodatek do wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z
pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych
kontrolach.

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Współnej Polityki
Rybołówstwa

3.1 Kontrola i egzekwowanie

3.1.1 Kontrola i egzekwowanie

Okręgowy Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego w
Gdyni

Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Współnej Polityki
Rybołówstwa

3.1 Kontrola i egzekwowanie

3.1.1 Kontrola i egzekwowanie

Okręgowy Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego w
Szczecinie

Priorytet 5.Wspieranie obrotu i przetwarzania

5.4 Przetwarzanie produktów
rybołówstwa i akwakultury

n.d

"REKIN" Jan Mozolewski i
Wspólnicy Spółka Jawna

Priorytet 5.Wspieranie obrotu i przetwarzania

5.4 Przetwarzanie produktów
rybołówstwa i akwakultury

n.d

LAGUNA Ustarbowski
Tadeusz, Rekowski Sylwester
Spółka Jawna

Priorytet 5.Wspieranie obrotu i przetwarzania

5.4 Przetwarzanie produktów
rybołówstwa i akwakultury

n.d

Polryb Sp. z o.o.

Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania,
Dodatek do wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z
zwiekszenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności
pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych
administracyji publicznej, bez zwiekszania obciążenia
kontrolach
administracyjnego.
Zakup wykrywacza metali, stołu liniującego do tacek, robota do
Wprowadzenie nowego produktu oraz procesu technologicznego w
Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i
pakowania, automatu ważąco-etykietującego, traysealera do
zakladzie przetwórstwa rybnego REKIN Jan Mozolewski i Wspólnicy sp. j.
obrotu
pakowania tacek, maszyny do wytwarzania opakowań.
Zakup środków transportu specjalistycznego w celu poprawy warunków
transportu surowca rybnego produktów rybnych przetwarzanych w
4 samochody dostawcze
zakładzie przetwórstwa ryb LAGUNA Sp. J. w Łebczu

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie przetwórczym
Polryb i wprowadzenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na
środowisko.

