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NR

OPIS REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE)
1303/2013)

Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na
temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat
wskaźników.
Rok 2018 był jednym z najważniejszych etapów wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze”. Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO RYBY 2014 – 2020 stanęły w jednym czasie
przed zadaniami związanymi zarówno z procesem desygnacji instytucji w ramach programu,
pierwszym rokiem, w którym obowiązywała zasada n+3, jak i realizacją celów pośrednich ram
wykonania. Ponadto, równocześnie prowadzone były negocjacje z Komisją Europejską dotyczące
zmiany Programu Operacyjnego, zakończone pozytywną decyzją KE z dnia 23 listopada 2018 r.
Pod koniec 2017 r., zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013, Instytucja Audytowa przeprowadziła audyt desygnacyjny w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”, w celu oceny spełnienia przez Instytucję
Zarządzającą kryteriów desygnacji określonych w załączniku nr XIII do rozporządzenia (UE) nr
1303/2013 oraz audyt desygnacyjny systemu informatycznego LIDER oraz środowiska
teleinformatycznego, w którym system funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze na lata 2014-2020”.
W sprawozdaniu z audytu, Instytucja Audytowa zawarła szereg rekomendacji, które powinny zostać
spełnione przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą i instytucje pośredniczące. Do
najważniejszych rekomendacji należało:
1. Zatwierdzenie wszystkich procedur w ramach PO RYBY 2014 – 2020;
2. Zakończenie prac nad systemem informatycznym wspierającym program, przede wszystkim w
zakresie danych niezbędnych do poświadczeń wydatków, generowanie raportów z systemu,
zaimplementowanie do systemu wszystkich niezbędnych pól wynikających z wymogów
rozporządzeń unijnych;
3. Opracowanie zasad konkurencyjności w ramach operacji nie podlegających przepisom ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym nakładanie korekt finansowych w przypadku naruszeń i
wykluczenia możliwości udzielania zamówień podmiotom powiązanym z beneficjentem;
4. Zmodyfikowanie procedur w taki sposób, aby na każdym etapie obsługi wniosku o
dofinansowanie i realizacji operacji miały miejsca weryfikacje horyzontalnych zasad
wdrażania funduszy unijnych, takich jak partnerstwa i wielopoziomowego zarzadzania,
promowania równouprawnienia, niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, zapewnienia, że
nie zostaną do dofinansowania wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie;
5. Opracowanie systemu zapewniającego prawidłową analizę ryzyka w każdym elemencie
wdrażania programu.
O przeprowadzonej desygnacji Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformował
Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2018 r.
W celu spełnienia zasady n+3, do końca roku niezbędne było poświadczenie wydatków do Komisji
Europejskiej w kwocie około 86 mln euro, w części finansowania unijnego.
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Przedłużający się proces desygnacji instytucji w ramach PO RYBY 2014 – 2020 spowodowały, że do
końca lipca 2018 r. Instytucja Certyfikująca zadeklarowała do Komisji Europejskiej jedynie ok. 23,5
mln euro. Tym samym, w celu pełnej realizacji zasady n+3 w 2018 r., w ciągu pół roku niezbędne było
wydatkowanie środków w wysokości dwukrotnie wyższej niż przez pierwsze półtora roku wdrażania
programu. Ryzyko utraty części alokacji było bardzo wysokie. Dzięki intensyfikacji prac, w tym
przede wszystkim priorytetowemu traktowaniu wniosków wpływających na spełnienie realizacji
zasady n+3 i przekazywaniu wniosków z bardziej obłożonych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, do końca roku 2018 zadeklarowano we wnioskach o płatność prawie 90 mln
euro w części finansowania unijnego, realizując w pełni zasadę n+3 za ten rok.
Od 2016 roku trwały prace nad zmianą Programu Operacyjnego, których uwieńczeniem była decyzja
KE o zmianie PO RYBY 2014 – 2020 z dnia 23 listopada 2018 r. Zmiany Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” dotyczyły przede wszystkim realokacji środków z Priorytetu 2 na Priorytet 1.
Pozostałe zmiany dotyczyły przede wszystkim:
- zmian w zakresie niektórych ze wskazanych w PO RYBY 2014-2020 instytucji - wynika wprost z
dokonanych w Polsce w roku 2015 zmian struktury administracji rządowej,
- wprowadzenia zapisów o wkładach własnych,
- wprowadzenia zmian w zakresie szkód wyrządzonych połowom,
- wdrażania RLKS,
- wartości docelowych wskaźników w związku z dokumentem FAME
- strategii komunikacji PO RYBY 2014-2020.
Zmiana Programu Operacyjnego miała również istotny wpływ na realizację ram wykonania, gdyż w
jej wyniku zmianie uległa znaczna cześć celów pośrednich. W ramach wszystkich priorytetów cele
zostały osiągnięte w wysokościach wynikających z rozporządzenia 215/2014 z wyjątkiem Priorytetu 6.
Brak spełnienia celów pośrednich dla Priorytetu 6 Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki
Morskiej wynika z małego zainteresowania potencjalnych beneficjentów tym priorytetem. Działania
tego priorytetu obejmują tzw. projekty miękkie polegające na publikacjach naukowych oraz
promowaniu środowiska morskiego. Katalog beneficjentów był ograniczony w głównej mierze do
podmiotów publicznych realizujących zadania statutowe objęte działem administracji rządowej
gospodarka morska, jednak podmioty te nie były zainteresowane realizowaniem działań objętych
Priorytetem 6.
W celu usprawnienia realizacji PO RYBY 2014 – 2020, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej dokonał zmian legislacyjnych w 2018 r. w aktach prawnych dotyczących szczegółowych
warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
Priorytetów 1-5 oraz w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego
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"Rybactwo i Morze".
Wskaźniki rezultatu odnoszą się jedynie do operacji w pełni wdrożonych lub ukończonych.
W roku 2018 nie była wdrażana pomoc związana z instrumentami finansowymi.
Do przeliczeń wartości monitoringowych przyjęto kurs Europejskiego Banku Centralnego z
28.12.2018 r. 1 Euro=4,3028 PLN. Wartości wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej
zostały przedstawione zgodnie z faktycznym kursem wniosków o płatność do KE.
Wartości osiągnięte dla wskaźników finansowych w tabeli 3 i w opisach dotyczących celu pośredniego
ram wykonania różnią się, ze względu na wytyczne KE, zgodnie z którymi do wartości celów
pośrednich na rok 2018 można zaliczyć również wydatki poniesione przez Beneficjentów w roku
2018, które zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej w roku 2019, jednak przed przedłożeniem
sprawozdania rocznego do KE. W tabeli 3 uwzględniono jedynie wydatki certyfikowane do końca
2018 r., nie uwzględniając wniosków o płatność przekazanych do KE w 2019 r.
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3.

REALIZACJA PRIORYTETÓW UNII

3.1.

Przegląd dotychczasowej realizacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Należy przedstawić w formie krótkiego i ogólnego komentarza informacje dotyczące realizacji
priorytetów Unii i pomocy technicznej w danym roku, wraz z odniesieniami do głównych etapów
realizacji, napotkanych znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania.
Priorytet Unii

Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
1 - Promowanie rybołówstwa W ramach Priorytetu 1 przeprowadzono w 2018 r. 9 naborów
zrównoważonego środowiskowo, wniosków o dofinansowanie w ramach 7 działań:
zasobooszczędnego,
innowacyjnego, konkurencyjnego
 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania
i opartego na wiedzy
środków ochrony oraz współpraca regionalna – złożono 3
wnioski o dofinansowanie na kwotę 9 954 416,08 zł (2
313 474,04 euro). Wybrano do dofinansowania 1 operację
na kwotę 8 181 268,08 zł (1 901 382,37 euro),
 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na
środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz
dostosowanie połowów do ochrony gatunków - złożono
349 wniosków o dofinansowanie na kwotę 20 674 049,06
zł (4 804 789,69 euro). Wybrano do dofinansowania 211
operacji na kwotę 9 705 908,94zł (2 255 719,29 euro),
 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności
biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy
rekompensat w ramach zrównoważonej działalności
połowowej poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za
szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki
chronione - złożono 10 wniosków o dofinansowanie na
kwotę 322 016,70 zł (74 838,87 euro). Wybrano do
dofinansowania 4 operacje na kwotę 251 336,70 zł (58
412,36 euro),
 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania
obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów
- złożono 5 wniosków o dofinansowanie na kwotę 11 213
059,75 zł (2 605 991,39 euro). Wybrano do
dofinansowania 5 operacji na kwotę 11 213 059,75 zł (2
605 991,39 euro),
 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień
do połowów - złożono 1 wniosek o dofinansowanie na
kwotę 300 000,00 zł (69 722,04 euro). Wybrano do
dofinansowania 1 operację na kwotę 300 000,00 zł (69
722,04 euro),
 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej złożono 1080 wniosków o dofinansowanie na kwotę 59
897 000,00 zł (13 920 470,39 euro). Wybrano do
dofinansowania 1080 operacji na kwotę 59 897 000,00 zł
(13 920 470,39 euro),
 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc
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Priorytet Unii

Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie
sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla
małżonków i partnerów życiowych - złożono 10
wniosków o dofinansowanie na kwotę 4 047 313,95 zł
(940 623,30 euro). Wybrano do dofinansowania 10
operacji na kwotę 4 047 313,95 zł (940 623,30 euro).
W celu usprawnienia realizacji PO RYBY 2014 – 2020, Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejdokonał dokonał
następujących zmian legislacyjnych w 2018 r. w zakresie
Priorytetu 1:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania i wypłaty 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".
Zmiany w priorytecie 1 dotyczyły m.in. zwiększenia wskazanej w
ogłoszeniu o naborze wniosków kwoty możliwych do
wykorzystania środków finansowych. Zgodnie ze zmianami
rozporządzenia, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy minister
właściwy do spraw rybołówstwa może w drodze polecenia
wydanego Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zwiększyć kwotę naboru środków, gdy ze złożonych w
trybie danego naboru wniosków o dofinansowanie będzie
wynikać większa wnioskowana kwota pomocy. Jest to zasadne
rozwiązanie mające na celu zapewnienie efektywności wdrożenia
środków programowych i jednocześnie korzystne dla
ewentualnych beneficjentów określonego działania.
Wprowadzono dodatkowe kryteria dla działań związanych z
rozwojem działalności gospodarczej rybaków, które ułatwią
ubieganie się o wsparcie rybaków poławiających najmniejszymi
statkami rybackimi. Wprowadzany przepis wpłynął na poprawę
działalności rybackiej, z uwagi na fakt, że armatorzy mniejszych
statków rybackich niejednokrotnie posiadają mniejszy budżet
inwestycyjny, który nie pozwala na dokonanie inwestycji
powiększających ich dochód.
Regulacja miała pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ wprowadza
możliwość uzyskania wsparcia w formie zwrotu kosztów
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Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
kwalifikowalnych w wysokości 50 % i 80 % w przypadku
wykonywania rybołówstwa przybrzeżnego.
Wprowadzono szereg poprawek o charakterze redakcyjnym w
celu ułatwienia potencjalnym beneficjentom możliwości
aplikowania o środki w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego.
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i wypłaty 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" .
Zmiany rozporządzenia wynikały z konieczności dostosowania
przepisów do zmian organizacyjnych w strukturach
inspektoratów rybołówstwa morskiego.
W ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
innowacyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, główne
problemy związane z wdrażaniem poszczególnych działań
polegały na wejściu w życie Zasad konkurencyjnego wyboru
wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze”.
W związku z zaleceniami Instytucji Audytowej, Instytucja
Zarządzająca opracowała i opublikowała na stronie internetowej
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Jednakże w
związku z tym, że zasady te zostały opublikowane dopiero w
czerwcu 2018 roku pojawiły się problemy interpretacyjne, w
szczególności dotyczące ich stosowania przez beneficjentów,
którzy przeprowadzali zamówienia po 1 stycznia 2015 roku, ale
przed opublikowaniem tego dokumentu.
W celu efektywnego i dogodnego dla beneficjentów wdrożenia
zasad konkurencyjności, we współpracy z ARiMR, Instytucja
Zarządzająca opracowała procedury weryfikacji zamówień
przeprowadzonych przez beneficjentów niezależnie od daty i
przeprowadzenia. Jednocześnie cały czas trwają prace nad
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Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
udoskonaleniem tego systemu w taki sposób, żeby wszystkie
zamówienia w ramach PO RYBY 2014 -2020 przeprowadzone
były w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, a
jednocześnie, żeby wymagane procedury były jak najmniej
uciążliwe dla beneficjentów.
W 2018 r. w ramach Priorytetu 1 dokonano nowelizacji 4
procedur dotyczących obsługi wniosków na różnych etapach ich
realizacji. Zmiany dotyczyły wdrożenia rekomendacji Instytucji
Audytowej, wydanych w wyniku przeprowadzonego audytu
desygnacyjnego.

2 - Wspieranie akwakultury W ramach Priorytetu 2 przeprowadzono w 2018 r. 6 naborów
zrównoważonej
środowiskowo, wniosków o dofinansowanie w ramach 4 działań:
zasobooszczędnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na
 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa
wiedzy
dla gospodarstw akwakultury - złożono 32 wnioski o
dofinansowanie na kwotę 14 150 137,90 zł (3 288 588,34
euro). Wybrano do dofinansowania 32 operacje na kwotę
14 150 137,90 zł (3 288 588,34 euro),
 2.3.2 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - złożono 44
wnioski o dofinansowanie na kwotę 13 374 426,82 zł (3
108 307,80 euro). Wybrano do dofinansowania 44
operacje na kwotę 13 374 426,82 zł (3 108 307,80 euro),
 2.3.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - złożono 18
wniosków o dofinansowanie na kwotę 3 590 928,46 zł
(834 556,21 euro). Wybrano do dofinansowania 18
operacji na 3 590 928,46 zł (834 556,21 euro),
 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe złożono 965 wniosków o dofinansowanie na kwotę 219
687 470,92 (51 056 863,19 euro). Wybrano do
dofinansowania 910 operacji na kwotę 208 222 883,06 zł
(48 392 414,95 euro).
W celu usprawnienia realizacji PO RYBY 2014 – 2020, Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokonał
następujących zmian legislacyjnych w 2018 r. w zakresie
Priorytetu 2:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie
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,
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odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w
Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Wprowadzone zmiany umożliwią wypłatę rekompensat
beneficjentom w zakresie działania akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe na podstawie umowy o dofinasowanie.
Zmiana ma na celu przyspieszenie wydatkowania środków
finansowych, a co za tym idzie zachowania szczególnej dbałości
o wywiązanie się z zasady n+3. Dodatkowo wprowadza się
zmianę dotyczącą umożliwienia organizacjom rybackim
uzyskania dofinansowania w ramach działania ubezpieczenia ze
zwiększonym poziomem zwrotu kosztów kwalifikowalnych oraz
wprowadzono zmiany do załączników nr 3 i 5, które dotyczą
kryteriów wyboru operacji do dofinasowania i dodatkowego
załącznika w postaci ofert związanych z realizacją operacji.
W ramach Priorytetu 2. Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
innowacyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, główne
problemy związane z wdrażaniem poszczególnych działań
polegały na wejściu w życie Zasad konkurencyjnego wyboru
wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze”.
W związku z zaleceniami Instytucji Audytowej, Instytucja
Zarządzająca opracowała i opublikowała na stronie internetowej
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Jednakże w
związku z tym, że zasady te zostały opublikowane dopiero w
czerwcu 2018 roku pojawiły się problemy interpretacyjne, w
szczególności dotyczące ich stosowania przez beneficjentów,
którzy przeprowadzali zamówienia po 1 stycznia 2015 roku, ale
przed opublikowaniem tego dokumentu.
W celu efektywnego i dogodnego dla beneficjentów wdrożenia
zasad konkurencyjności, we współpracy z ARiMR, Instytucja
Zarządzająca opracowała procedury weryfikacji zamówień
przeprowadzonych przez beneficjentów niezależnie od daty i
przeprowadzenia. Jednocześnie cały czas trwają prace nad
udoskonaleniem tego systemu w taki sposób, żeby wszystkie
zamówienia w ramach PO RYBY 2014 -2020 przeprowadzone
były w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, a
jednocześnie, żeby wymagane procedury były jak najmniej
uciążliwe dla beneficjentów.
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Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
Istotne problemy dotyczyły również wdrażania działania 2.1
Innowacje w akwakulturze. Z treści § 2 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28
lutego 2017 r. 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 wynika, że pomoc na realizację operacji, w
ramach działania innowacje, o których mowa w art. 47
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
508/2014, przyznaje się określonym podmiotom, jeżeli operacja
spełnia warunki wskazane w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr
508/2014, tzn. że jest w interesie zbiorowym, ma zbiorowego
beneficjenta oraz projekt ma innowacyjne właściwości.
W kontekście powyższego niezbędne było ustalenie
szczegółowych zasad wdrażania tego działania, przede wszystkim
odnośnie intensywności pomocy oraz spełnienia kryterium
interesu zbiorowego w przypadku partnerstw publiczno –
prywatnych.
W 2018 r. w ramach Priorytetu 2 dokonano nowelizacji 2
procedur dotyczących obsługi wniosków na różnych etapach ich
realizacji. Zmiany dotyczyły wdrożenia rekomendacji Instytucji
Audytowej, wydanych w wyniku przeprowadzonego audytu
desygnacyjnego. Przeprowadono również nowelizacje procedur
dotyczących obsługi wniosku o dofinansowania i wniosku o
płatność w związku z wejściem w życie znowelizowanego
rozporządzenia w ramach Priorytetu 2.

3 - Wspieranie
przepisów WPRyb

wdrażania W ramach Priorytetu 3 przeprowadzono w 2018 r. 12 naborów
wniosków o dofinansowanie w ramach 2 działań:
 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". - złożono 11 wniosków o
dofinansowanie na kwotę 12 740 847,89 zł (2 961 059,75
euro). Wybrano do dofinansowania 11 operacji na kwotę
12 740 847,89 zł (2 961 059,75 euro),
 3.2 "Gromadzenie danych".- złożono 1 wniosek o
dofinansowanie na kwotę 21 482 782,18 zł (4 992 744,77
euro). Wybrano do dofinansowania 1 operację na kwotę
21 482 782,18 zł (4 992 744,77 euro).
W celu usprawnienia realizacji PO RYBY 2014 – 2020, Minister
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Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokonał
następujących zmian legislacyjnych w 2018 r. w zakresie
Priorytetu 3:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie 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".
Zmiany rozporządzenia wynikały z konieczności dostosowania
przepisów do zmian organizacyjnych w strukturach
inspektoratów rybołówstwa morskiego.
W 2018 r. w ramach Priorytetu 3 dokonano dwukrotnie
nowelizacji 3 procedur dotyczących obsługi wniosków na
różnych etapach ich realizacji. Zmiany dotyczyły wdrożenia
rekomendacji Instytucji Audytowej, wydanych w wyniku
przeprowadzonego audytu desygnacyjnego.

4 - Zwiększenie zatrudnienia i W celu usprawnienia realizacji PO RYBY 2014 – 2020, Minister
spójności terytorialnej
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokonał
następujących zmian legislacyjnych w 2018 r. w zakresie
Priorytetu 4:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie
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".
Zmiany wynikały z konieczności ujednolicenia przepisów tego
rozporządzenia z przepisami dwukrotnie zmienionej ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności oraz wprowadzenia zmian, pozwalających na
usprawnieniu wdrażania tego priorytetu. Zmiany polegały przede
wszystkim na zwiększeniu maksymalnej kwoty pomocy dla
beneficjentów sektora rybołówstwa i akwakultury, podniesienia
poziomu dofinansowania dla beneficjentów łodziowego
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rybołówstwa przybrzeżnego oraz uregulowania przepisów
dotyczących możliwości udzielenia dofinansowania dla
wniosków nie mieszczącym się początkowo w limicie w ramach
naboru wniosków o dofinansowanie w przypadku niepełnego
wykorzystania środków w ramach tego naboru.
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie 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".
Zmiany dotyczyły doprecyzowania przepisów dotyczących
realizacji operacji w ramach współpracy międzyterytorialnej oraz
przepisów dotyczących trwałości gospodarczej, a także
doprecyzowały przepisy odnoszące się do prowadzenia
oddzielnego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
zestawienia faktur w ramach realizowanych operacji.
Do najważniejszych problemów z wdrażaniem Priorytetu 4
należało:
 Niejednoznaczne oceny dokumentacji konkursowej
dokonywane przez lokalne grupy działania
 Problemy z interpretacją przepisów unijnych
 Wprowadzone zasady konkurencyjności po audycie
desygnacyjnym
 W 2018 r. weszła w życie jedna nowa procedura w
zakresie Priorytetu 4 - Sporządzanie rocznego
podsumowania sprawozdań z audytów i kontroli oraz
rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania działań
objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej”, zawartym w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
W ramach 14 procedur dokonano modyfikacji wcześniej
wprowadzonych zapisów. Zmiany w procedurach
dotyczyły przede wszystkim:
 zachowania zasady drugiej pary oczu w procesie
weryfikacji wniosku o dofinansowanie,
 zaleceń audytu desygnacyjnego polegająca na dodaniu w
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5 - Wspieranie
przetwarzania

Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o
dofinansowanie zapisu określającego czynności
wymagające rejestracji w systemie informatycznym,
zakres wprowadzanych danych oraz terminy w jakich
należy dane wprowadzić do aplikacji LIDER; Zmiana
wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.
zmieniającego rozporządzenie 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”
 dodaniu w instrukcji wypełniania karty weryfikacji
wniosku o dofinansowanie zapisu określającego
czynności wymagające rejestracji w systemie
informatycznym, zakres wprowadzanych danych oraz
terminy w jakich należy dane wprowadzić do aplikacji
LIDER; Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie 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”,
 uwzględnienia uwag w ramach audytu desygnacyjnego,
 uwzględnienia odniesienia do zasad horyzontalnych i
trybu konkurencyjności.
obrotu

i W ramach Priorytetu 5 przeprowadzono w 2018 r. 8 naborów
wniosków o dofinansowanie w ramach 3 działań:
 5.1 Plany produkcji i obrotu - złożono 14 wniosków o
dofinansowanie na kwotę 27 208 364,88 zł (6 323 409,15
euro). Wybrano do dofinansowania 14 operacji na kwotę
27 208 364,88 zł (6 323 409,15 euro),
 5.3 Środki dotyczące obrotu - złożono 11 wniosków o
dofinansowanie na kwotę 47 429 045,53 zł (11 022
832,93 euro). Wybrano do dofinansowania 11 operacji na
kwotę 47 429 045,53 zł (11 022 832,93 euro),
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 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury
- złożono 61 wniosków o dofinansowanie na kwotę 96
257 604,00 zł (22 370 922,19 euro). Wybrano do
dofinansowania 61 operacji na kwotę 96 257 604,00 zł
(22 370 922,19 euro).
W celu usprawnienia realizacji PO RYBY 2014 – 2020, Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokonał
następujących zmian legislacyjnych w 2018 r. w zakresie
Priorytetu 5:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie 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".
Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 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” związana była ze zmianą
służb kontroli rybołówstwa morskiego, to jest zniesieniem
okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego i powołaniem
nowego organu administracji rybołówstwa morskiego–
Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
W 2018 r. w ramach Priorytetu 5 dokonano nowelizacji 3
procedur dotyczących obsługi wniosków na różnych etapach ich
realizacji. Zmiany dotyczyły wdrożenia rekomendacji Instytucji
Audytowej, wydanych w wyniku przeprowadzonego audytu
desygnacyjnego.
Ponadto doprecyzowano zapisy dotyczące stosowania „Instrukcji
rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości, postępowania z
doniesieniami o nieprawidłowościach oraz sprawami
kierowanymi do organów ścigania” oraz zmieniono kartę
weryfikacji w zakresie oceny dokumentów stanowiących prawne
zabezpieczenie zaliczki

6 - Wspieranie wdrażania W ramach Priorytetu 6 przeprowadzono w 2018 r. 3 nabory
zintegrowanej polityki morskiej
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Priorytet Unii

Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
wniosków o dofinansowanie w ramach 3 działań:
 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski - złożono 4 wnioski o
dofinansowanie na kwotę 3 030 195,58 zł (704 238,07
euro). Wybrano do dofinansowania 4 operacje na kwotę 3
030 195,58 zł (704 238,07 euro),
 6.2 Promowanie ochrony środowiska morskiego i
zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i
przybrzeżnych - złożono 3 wnioski o dofinansowanie na
kwotę 421 000,00 zł (97 843,26 euro). Wybrano do
dofinansowania 3 operacje na kwotę 421 000,00 zł (97
843,26 euro),
 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska
morskiego - złożono 3 wnioski o dofinansowanie na
kwotę 209 739,50 zł (48 744,89 euro). Wybrano do
dofinansowania 3 operacje na kwotę 209 739,50 zł (48
744,89 euro).
W 2018 r. zatwierdzono procedury dotyczące obsługi wniosku o
dofinansowanie i wniosku o płatność w ramach Priorytetu 6.
Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej,
zawartego w PO „Rybactwo i Morze”. Obydwie procedury
zostały znowelizowane, w wyniku rekomendacji Instytucji
Audytowej, wydanych w wyniku przeprowadzonego audytu
desygnacyjnego.
W ramach Priorytetu 6 nie podpisano do końca 2018 r. żadnej
umowy o dofinansowanie.
Działania tego priorytetu obejmują zarówno projekty
inwestycyjne, jak i tzw. projekty miękkie polegające na
publikacjach naukowych oraz promowaniu ochrony środowiska
morskiego. Katalog beneficjentów był ograniczony w głównej
mierze do podmiotów publicznych realizujących zadania
statutowe objęte działem administracji rządowej gospodarka
morska, jednak podmioty te nie były zainteresowane
realizowaniem działań objętych Priorytetem 6. Spośród
wybranych do dofinansowania operacji, 7 wnioskodawców
zrezygnowało z ich realizacji.

7 - Pomoc techniczna

W ramach Pomocy Technicznej prowadzono w 2018 r. nabór
ciągły wniosków o dofinansowanie.
W 2018 r. złożono 51 wniosków o dofinansowanie w ramach
Pomocy Technicznej, na łączną kwotę 62 652 424,12 zł
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Priorytet Unii

Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z
odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych
znaczących problemów i działań podjętych w celu ich
rozwiązania
(14 560 849,71 euro), co stanowi 34,28% dostępnej alokacji.
Żaden z nich nie został odrzucony. Do końca 2018 r. podpisano
39 umów o dofinansowanie w wysokości 57 023 413,79 zł (13
252 629,40 euro), co stanowi 31,20% dostępnej alokacji. W
ramach 30 operacji został złożony co najmniej jeden wniosek o
płatność, na łączną kwotę 49 206 050,25 zł (11 435 820,92 euro)
– 26,92% alokacji. Rozliczono wnioski o płatność w ramach 11
operacji, w kwocie 32 290 182,77 zł (7 504 458,21 euro), co
stanowi 17,67% alokacji przeznaczonych na Pomoc Techniczną.
W 2018 r. zatwierdzono procedury dotyczące obsługi wniosku o
dofinansowanie i wniosku o płatność w ramach Pomocy
Technicznej. Obydwie procedury zostały znowelizowane, w
wyniku rekomendacji Instytucji Audytowej, wydanych w
wyniku przeprowadzonego audytu desygnacyjnego.
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3.2.

Wskaźniki rezultatu, produktu i wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Priorytet
Unii

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

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR - 1
Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie,
w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów
2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich
różnorodności biologicznej

1.4.a - Zmiany poziomu przypadkowych
połowów (w tonach)

tonnes

1.4.b - Zmiany poziomu przypadkowych
połowów (%)

%

1.1.4 - Number of vessels having purchased
the gear referred to in art. 38.1.a-c

number
vessels

1.1.5 - Number of vessels having purchased
the gear referred to in art. 38.1.d

number
vessels

1.1.6 - Odsetek wyłowionych sieci-widm

%

1.1.7
Ilość
zarybieniowego

mln szt.

7,00000

%

9,72220

Km²

0,00000

PL

użytego

materiału

1.1.8 - Zmiana odsetka portów i przystani, w
których zapewniono możliwość odbioru
niechcianych połowów
1.10.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci
Natura 2000 wyznaczonych na mocy
dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej
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Wartość
docelowa (2023
r.)
-0,75000

Wartość
skumulowana

2018

0,00000

0,00000

-20,00000

0,00000

0,00000

of

200,00000

0,00000

0,00000

of

20,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,12180

0,12180

9,72220

9,72220

PL

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

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
1.2.4 - Number of protected areas NATURA
2000 covered by operations
1.2.5 - Zmiana zasięgu obszarów o
ulepszonym zarządzaniu
1.3.1 - Zmiana w % niezrównoważonych flot

Km²

1.1 - Zmiany w wartości produkcji

thousand Euros

5 920,00000

288,64930

288,64930

1.3 - Zmiany w zysku netto

thousand Euros

1 716,80030

76,46183

76,46183

1.7 - Liczba utworzonych miejsc pracy (EPC)
w sektorze rybołówstwa lub działalności
uzupełniającej

FTE

197,00000

6,00000

6,00000

1.8 - Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC)
w sektorze rybołówstwa lub działalności
uzupełniającej

FTE

394,00000

18,00000

18,00000

1.9.a - Zmiany w zakresie obrażeń ciała i
wypadków związanych z pracą

number

-3,00000

2,00000

2,00000

1.9.b - Zmiana w % obrażeń ciała i wypadków
związanych z pracą w stosunku do łącznej
liczby rybaków

%

-0,17860

2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich
różnorodności biologicznej
2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich
różnorodności biologicznej
3 - Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a
dostępnymi uprawnieniami do połowów
4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego rybołówstwa 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
4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego rybołówstwa 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
4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego rybołówstwa 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
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number
areas
km2

Wartość
docelowa (2023
r.)
0,00000
of

%

Wartość
skumulowana

2018

17,00000
7 361,00000
-30,65000

PL

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy
5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy
6 - Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności
zawodowych i uczenia się przez całe życie

1.3 - Zmiany w zysku netto

thousand Euros

1.5 - Zmiany
połowów ryb

paliwowej

1.6.1 - Zmiana odsetka podmiotów, która
skorzysta z projektów wymiany doświadczeń

Cel szczegółowy
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów
2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej
2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej
2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej
2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej

PL

efektywności

litres
tonnes
catch
%

fuel/
landed

Wartość
docelowa (2023
r.)
933,00000

Wartość
skumulowana

2018

-16,00000
14,22000

Wskaźnik rezultatu
1.4.a - Zmiany poziomu przypadkowych połowów (w
tonach)
1.4.b - Zmiany poziomu przypadkowych połowów (%)

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.4 - Number of vessels having purchased the gear
referred to in art. 38.1.a-c
1.1.5 - Number of vessels having purchased the gear
referred to in art. 38.1.d
1.1.6 - Odsetek wyłowionych sieci-widm

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.7 - Ilość użytego materiału zarybieniowego
1.1.8 - Zmiana odsetka portów i przystani, w których
zapewniono możliwość odbioru niechcianych połowów
1.10.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci Natura 2000
wyznaczonych na mocy dyrektywy ptasiej i dyrektywy
siedliskowej
1.10.b - Zmiany zasięgu innych środków ochrony
przestrzennej na mocy art. 13 ust. 4 dyrektywy
2008/56/WE
1.2.4 - Number of protected areas NATURA 2000
covered by operations
1.2.5 - Zmiana zasięgu obszarów o ulepszonym
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Cel szczegółowy
3 - Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi
uprawnieniami do połowów
4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze
rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa 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
4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze
rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa 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
4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze
rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa 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
5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym
zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy
5 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym
zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy
6 - Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia
się przez całe życie

PL

Wskaźnik rezultatu
zarządzaniu
1.3.1 - Zmiana w % niezrównoważonych flot

2017

2016

2015

2014

1.1 - Zmiany w wartości produkcji

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Zmiany w zysku netto

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7 - Liczba utworzonych miejsc pracy (EPC) w
sektorze rybołówstwa lub działalności uzupełniającej

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8 - Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) w
sektorze rybołówstwa lub działalności uzupełniającej

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.a - Zmiany w zakresie obrażeń ciała i wypadków
związanych z pracą

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.b - Zmiana w % obrażeń ciała i wypadków
związanych z pracą w stosunku do łącznej liczby
rybaków
1.3 - Zmiany w zysku netto

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Zmiany efektywności paliwowej połowów ryb
1.6.1 - Zmiana odsetka podmiotów, która skorzysta z
projektów wymiany doświadczeń
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Cel szczegółowy

1 - Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -1.1
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

01 - Artykuł 37 Wspieranie opracowywania i wdrażania środków 06
ochronnych
02 - Artykuł 38 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na 06
środowisko morskie i dostosowanie połowów w celu ochrony gatunków
(+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo śródlądowe)
03 - Art. 39 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (+ 06
Art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo śródlądowe)
04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności 06
biologicznej zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych
odpadów morskich
05 - Artykuł 43 ust. 2 Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do 06
sprzedaży ryb i przystanie – inwestycje w celu ułatwienia
przestrzegania obowiązku wyładowywania wszystkich połowów

Wskaźnik produktu
1.4 - Liczba projektów dot. środków ochrony, zmniejszenia
oddziaływania połowów na środowisko morskie oraz
dostosowania rybołówstwa do wymogów ochrony gatunków
1.4 - Liczba projektów dot. środków ochrony, zmniejszenia
oddziaływania połowów na środowisko morskie oraz
dostosowania rybołówstwa do wymogów ochrony gatunków
1.4 - Liczba projektów dot. środków ochrony, zmniejszenia
oddziaływania połowów na środowisko morskie oraz
dostosowania rybołówstwa do wymogów ochrony gatunków
1.6 - Liczba projektów dot. ochrony i przywracanie morskiej
różnorodności biologicznej i ekosystemów
1.3 - Liczba projektów dot. wartości dodanej, jakości,
wykorzystania przypadkowych połowów oraz portów rybackich,
miejsc wyładunku, hangarów i przystani

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 37 Wspieranie opracowywania i wdrażania środków ochronnych
02 - Artykuł 38 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie
połowów w celu ochrony gatunków (+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo śródlądowe)
03 - Art. 39 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (+ Art. 44 ust. 1 lit. c)
Rybołówstwo śródlądowe)
04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej zbieranie
utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich
05 - Artykuł 43 ust. 2 Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do sprzedaży ryb i przystanie –
inwestycje w celu ułatwienia przestrzegania obowiązku wyładowywania wszystkich połowów

Cel szczegółowy

PL

uwzględniony
w Wartość
ramach wykonania docelowa
(2023 r.)

Cel
tematyczny
06
06
06
06
06



Wartość
skumulowana

2018 2017

4,00

0,00 0,00 0,00

130,00

0,00 0,00 0,00

5,00

0,00 0,00 0,00

3,00

5,00 5,00 0,00

10,00

5,00 5,00 0,00

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

1.4 - Liczba projektów dot. środków ochrony, zmniejszenia oddziaływania połowów na
środowisko morskie oraz dostosowania rybołówstwa do wymogów ochrony gatunków
1.4 - Liczba projektów dot. środków ochrony, zmniejszenia oddziaływania połowów na
środowisko morskie oraz dostosowania rybołówstwa do wymogów ochrony gatunków
1.4 - Liczba projektów dot. środków ochrony, zmniejszenia oddziaływania połowów na
środowisko morskie oraz dostosowania rybołówstwa do wymogów ochrony gatunków
1.6 - Liczba projektów dot. ochrony i przywracanie morskiej różnorodności biologicznej i
ekosystemów
1.3 - Liczba projektów dot. wartości dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych
połowów oraz portów rybackich, miejsc wyładunku, hangarów i przystani

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

2 - Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej
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Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -1.2
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

01 - Artykuł 40 ust. 1 lit. b)-g), i) Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej – wkład do 06
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)

Wskaźnik produktu

uwzględniony
ramach
wykonania

1.6 - Liczba projektów dot.
ochrony
i
przywracanie
morskiej
różnorodności
biologicznej i ekosystemów

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 40 ust. 1 lit. b)-g), i) Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej – wkład do lepszego zarządzania lub ochrony, budowa, 06
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)

Cel szczegółowy

w Wartość
Wartość
2018 2017
docelowa
skumulowana
(2023 r.)
16,00
0,00 0,00 0,00

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

1.6 - Liczba projektów dot. ochrony i 0,00 0,00 0,00
przywracanie morskiej różnorodności
biologicznej i ekosystemów

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -1.3
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie działalności 06
połowowej
02 - Artykuł 36 Wsparcie dla systemów przydziału 06
uprawnień do połowów
Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej
02 - Artykuł 36 Wsparcie dla systemów przydziału uprawnień do połowów

Cel
szczegółowy

PL

Wskaźnik produktu

uwzględniony
wykonania

1.5 - Liczba projektów dot. trwałego zaprzestania
działalności połowowej
1.2 - Liczba projektów dot. systemów przydziału
uprawnień do połowów
Cel tematyczny
06
06

w

ramach Wartość
(2023 r.)

docelowa Wartość
2018 2017
skumulowana
155,00
154,00 31,00 123,00
3,00

Wskaźnik produktu
1.5 - Liczba projektów dot. trwałego zaprzestania działalności połowowej
1.2 - Liczba projektów dot. systemów przydziału uprawnień do połowów

0,00

0,00

0,00

2016
0,00
0,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

4 - Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa
bezpieczeństwa lub warunków pracy
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Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -1.4
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

02 - Artykuł 30 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów (+ 03
art. 44 ust. 4 Rybołówstwo śródlądowe)

04 - Artykuł 32 Zdrowie i bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2 03
Rybołówstwo śródlądowe)

05 - Artykuł 33 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

03

07 - Artykuł 40 ust. 1 lit. h) Ochrona i odbudowa biologicznej 03
różnorodności morskiej – systemy rekompensaty szkód wyrządzonych
w połowach przez ssaki i ptaki
08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie 03
niechcianych połowów (+ Art. 44 ust. 1 lit. e) Rybołówstwo
śródlądowe)
09 - Art. 43 ust. 1 + 3 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne 03
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)

Wskaźnik produktu

uwzględniony
ramach
wykonania

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
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
1.10 - Liczba projektów dot. zawieszenia działalności

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
02 - Artykuł 30 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów (+ art. 44 ust. 4 Rybołówstwo 03
śródlądowe)
04 - Artykuł 32 Zdrowie i bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2 Rybołówstwo śródlądowe)

03

05 - Artykuł 33 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej
03
07 - Artykuł 40 ust. 1 lit. h) Ochrona i odbudowa biologicznej różnorodności morskiej – systemy 03
rekompensaty szkód wyrządzonych w połowach przez ssaki i ptaki
08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów (+ Art. 03
44 ust. 1 lit. e) Rybołówstwo śródlądowe)

PL

500,00



1.6 - Liczba projektów dot. ochrony i przywracanie morskiej
różnorodności biologicznej i ekosystemów
1.3 - Liczba projektów dot. wartości
wykorzystania przypadkowych połowów oraz
miejsc wyładunku, hangarów i przystani
1.3 - Liczba projektów dot. wartości
wykorzystania przypadkowych połowów oraz
miejsc wyładunku, hangarów i przystani

25

w Wartość
Wartość
docelowa
skumulowana
(2023 r.)
399,00
53,00

3 000,00

65,00

2018

2017

53,00

0,00

65,00

0,00

1 558,00 532,00 1 009,00

500,00

0,00

0,00

0,00

dodanej, jakości,
portów rybackich,



100,00

23,00

23,00

0,00

dodanej, jakości,
portów rybackich,



12,00

1,00

1,00

0,00

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

1.9 - Liczba projektów dot. wspierania kapitału ludzkiego i propagowania dialogu 0,00 0,00 0,00
społecznego, dywersyfikacji i nowych form uzyskiwania dochodów, przedsiębiorstw
rozpoczynających
działalność
dla
rybaków
oraz
zagadnień
z
zakresu
zdrowia/bezpieczeństwa
1.9 - Liczba projektów dot. wspierania kapitału ludzkiego i propagowania dialogu 0,00 0,00 0,00
społecznego, dywersyfikacji i nowych form uzyskiwania dochodów, przedsiębiorstw
rozpoczynających
działalność
dla
rybaków
oraz
zagadnień
z
zakresu
zdrowia/bezpieczeństwa
1.10 - Liczba projektów dot. zawieszenia działalności
17,00 0,00 0,00
1.6 - Liczba projektów dot. ochrony i przywracanie morskiej różnorodności biologicznej i 0,00 0,00 0,00
ekosystemów
1.3 - Liczba projektów dot. wartości dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych 0,00 0,00 0,00
połowów oraz portów rybackich, miejsc wyładunku, hangarów i przystani

PL

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
09 - Art. 43 ust. 1 + 3 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w 03
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)

Cel szczegółowy

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

1.3 - Liczba projektów dot. wartości dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych
połowów oraz portów rybackich, miejsc wyładunku, hangarów i przystani

0,00 0,00 0,00

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -1.5
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

03

03 - Artykuł 41 ust. 1 lit. a), b) i c) Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – 04
inwestycje na statkach; audyty efektywności energetycznej i programy związane z efektywnością
energetyczną; analizy służące ocenie wkładu alternatywnych systemów napędzania i projektów
kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlądowe)
04 - Artykuł 41 ust. 2 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub 04
modernizacja głównych lub dodatkowych silników (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlądowe)

Wskaźnik produktu

uwzględniony
w Wartość
Wartość
2018 2017
ramach wykonania docelowa
skumulowana
(2023 r.)
1.1 - Liczba projektów dot.
10,00
0,00 0,00 0,00
innowacji, usług doradczych i
partnerstwa z naukowcami
1.7 - Liczba projektów w zakresie
20,00
0,00 0,00
efektywności
energetycznej
i
łagodzenia skutków zmiany klimatu
1.8 - Liczba projektów dot.
wymiany lub modernizacji silników

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
03

01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

03 - Artykuł 41 ust. 1 lit. a), b) i c) Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach; audyty 04
efektywności energetycznej i programy związane z efektywnością energetyczną; analizy służące ocenie wkładu alternatywnych systemów
napędzania i projektów kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlądowe)
04 - Artykuł 41 ust. 2 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych 04
silników (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlądowe)

Cel szczegółowy

50,00

Wskaźnik produktu

0,00 0,00 0,00

2016 2015 2014

1.1 - Liczba projektów dot. innowacji, usług 0,00 0,00 0,00
doradczych i partnerstwa z naukowcami
1.7 - Liczba projektów w zakresie
efektywności energetycznej i łagodzenia
skutków zmiany klimatu
1.8 - Liczba projektów dot. wymiany lub 0,00 0,00 0,00
modernizacji silników

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -1.6

PL
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Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

01 - Artykuł 29 ust. 1 + art. 29 ust. 2 Promowanie kapitału 08
ludzkiego i dialogu społecznego – szkolenie, tworzenie sieci
kontaktów, dialog społeczny; wsparcie dla współmałżonków i
partnerów (+ art. 44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo śródlądowe)
Wybrane istotne środki

Wskaźnik produktu
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

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 29 ust. 1 + art. 29 ust. 2 Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu 08
społecznego – szkolenie, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny; wsparcie dla
współmałżonków i partnerów (+ art. 44 ust. 1 lit. a) Rybołówstwo śródlądowe)

Priorytet Unii

uwzględniony
ramach
wykonania

w Wartość
Wartość
2018 2017
docelowa
skumulowana
(2023 r.)
30,00
0,00 0,00 0,00

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

1.9 - Liczba projektów dot. wspierania kapitału ludzkiego i propagowania dialogu społecznego, 0,00 0,00 0,00
dywersyfikacji i nowych form uzyskiwania dochodów, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
dla rybaków oraz zagadnień z zakresu zdrowia/bezpieczeństwa

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

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR - 2
Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji
i transferu wiedzy
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z
sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy, w szczególności w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z
sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy, w szczególności w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z
sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy, w szczególności w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z
sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy, w szczególności w MŚP

2.1.1 - Zmiana odsetka podmiotów
wdrażających innowacje
2.1 - Zmiana wielkości produkcji
akwakultury

%

2.2 - Zmiana
akwakultury

thousand
Euros

18 150,00000

2.3 - Zmiany w zysku netto

thousand
Euros

1 432,00000

2.8 - Liczba utworzonych miejsc pracy

FTE

PL
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wartości

produkcji

tonnes

Wartość
docelowa (2023
r.)
100,00000

Wartość
skumulowana

2018

6 600,00000

87,61737

87,61737

230,00000

PL

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z
sektora akwakultury, w tym poprawa 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
3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz
wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie
zasobooszczędnej akwakultury
3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz
wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie
zasobooszczędnej akwakultury
3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz
wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie
zasobooszczędnej akwakultury
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony
środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony
środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony
środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony
środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
5 - Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności
zawodowych i uczenia się przez całe życie

2.9 - Liczba utrzymanych miejsc pracy

FTE

2.5 - Zmiany wielkości produkcji systemu
recyrkulacji

tonnes

6 000,00000

2.3.5 - Change in net profits

thousand
euros

1 302,00000

2.3.6 - Change in the value of production

thousand
euros

16 500,00000

2.3.7 - reduction of energy consumption in
aquaculture facilities incl. moving towards
renewable energy
2.1 - Zmiana wielkości produkcji
akwakultury

%
tonnes

1 400,00000

2.2 - Zmiana
akwakultury

thousand
Euros

3 150,00000

produkcji

number

795,00000

thousand
euros

304,00000

2.5.3 - Number of trained people

number
people

of

6,00000

2018
6,00000

2 400,00000

Wskaźnik rezultatu
2.1.1 - Zmiana odsetka podmiotów wdrażających
innowacje

28

Wartość
skumulowana

5,00000

2.7
Gospodarstwa
akwakultury
świadczące usługi w zakresie ochrony
środowiska
2.4.7 - Change in net profits

Cel szczegółowy
1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu
wiedzy

PL

wartości

Wartość
docelowa (2023
r.)
460,00000

2017

2016

2015

2014

PL

Cel szczegółowy
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora
akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności
w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora
akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności
w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora
akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności
w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora
akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności
w MŚP
2 - Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora
akwakultury, w tym poprawa 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
3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie
ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej
akwakultury
3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie
ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej
akwakultury
3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie
ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej
akwakultury
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz
promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz
promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz
promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa

PL

Wskaźnik rezultatu
2.1 - Zmiana wielkości produkcji akwakultury

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

2.2 - Zmiana wartości produkcji akwakultury

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3 - Zmiany w zysku netto

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.5 - Change in net profits

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.6 - Change in the value of production

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.7 - reduction of energy consumption in
aquaculture facilities incl. moving towards renewable
energy
2.1 - Zmiana wielkości produkcji akwakultury

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Zmiana wartości produkcji akwakultury

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.7 - Gospodarstwa akwakultury świadczące usługi w
zakresie ochrony środowiska

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Liczba utworzonych miejsc pracy
2.9 - Liczba utrzymanych miejsc pracy
2.5 - Zmiany
recyrkulacji
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wielkości

produkcji

systemu

PL

Cel szczegółowy
publicznego.
4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz
promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.
5 - Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się
przez całe życie

PL

Wskaźnik rezultatu

2017

2016

2015

2014

2.4.7 - Change in net profits

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.3 - Number of trained people

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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PL

Cel szczegółowy

1 - Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -2.1
Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 47 Innowacje

Cel
tematyczny
03

02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla 03
gospodarstw akwakultury

Wskaźnik produktu

w

ramach Wartość
(2023 r.)

2.1 - Liczba projektów dot. innowacji,
usług doradczych
2.1 - Liczba projektów dot. innowacji,
usług doradczych

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 47 Innowacje
02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

Cel szczegółowy

uwzględniony
wykonania

Cel tematyczny
03
03

docelowa Wartość
2018 2017
skumulowana
5,00
0,00 0,00 0,00
200,00

Wskaźnik produktu
2.1 - Liczba projektów dot. innowacji, usług doradczych
2.1 - Liczba projektów dot. innowacji, usług doradczych

0,00 0,00 0,00

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -2.2
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - h) Inwestycje 03
produkcyjne w akwakulturę

Wskaźnik produktu

Cel tematyczny
03

w


2.2 - Liczba projektów dot. inwestycji produkcyjnych
w akwakulturę

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - h) Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Cel szczegółowy

uwzględniony
wykonania

ramach Wartość
(2023 r.)

docelowa Wartość
2018 2017
skumulowana
460,00
105,00 105,00 0,00

Wskaźnik produktu
2.2 - Liczba projektów dot. inwestycji produkcyjnych w akwakulturę

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

3 - Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -2.3
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. k) Inwestycje produkcyjne w akwakulturę – zwiększanie 04

PL

Wskaźnik produktu
2.2

31

-

Liczba

projektów

uwzględniony
w Wartość
Wartość
2018 2017
ramach wykonania
docelowa (2023 skumulowana
r.)

dot.
50,00
1,00 1,00 0,00

PL

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

efektywności energetycznej; energia odnawialna
02 - art. 48 ust. 1 lit. e), i), j) Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efektywność zasobów; 06
ograniczenie wykorzystania wody i substancji chemicznych; systemy recyrkulacyjne
minimalizujące zużycie wody

Wskaźnik produktu

uwzględniony
w Wartość
Wartość
ramach wykonania
docelowa (2023 skumulowana
r.)

inwestycji
produkcyjnych
akwakulturę
2.2 - Liczba projektów
inwestycji
produkcyjnych
akwakulturę

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. k) Inwestycje produkcyjne w akwakulturę – zwiększanie efektywności energetycznej; energia odnawialna

Cel szczegółowy

w


dot.
w

Cel
tematyczny
04

02 - art. 48 ust. 1 lit. e), i), j) Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efektywność zasobów; ograniczenie wykorzystania wody i substancji 06
chemicznych; systemy recyrkulacyjne minimalizujące zużycie wody

2018 2017

50,00

Wskaźnik produktu
2.2 - Liczba projektów
produkcyjnych w akwakulturę
2.2 - Liczba projektów
produkcyjnych w akwakulturę

3,00 3,00 0,00

2016 2015 2014
dot.

inwestycji 0,00 0,00 0,00

dot.

inwestycji 0,00 0,00 0,00

4 - Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -2.4
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny

01 - Artykuł 54 Akwakultura świadcząca 06
usługi w zakresie ochrony środowiska
04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie zasobów 03
akwakultury
Wybrane istotne środki

Wskaźnik produktu

uwzględniony
w Wartość
Wartość
2018 2017
ramach wykonania
docelowa (2023 skumulowana
r.)
2.3 - Liczba projektów dot. zmniejszenia oddziaływania akwakultury na środowisko
600,00
909,00 909,00 0,00
(systemy zarządzania środowiskiem, systemy audytu, usługi środowiskowe
akwakultury ekologicznej)
2.6 - Liczba projektów dot. ubezpieczenia zasobów akwakultury
50,00
0,00
0,00 0,00

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 54 Akwakultura świadcząca usługi w zakresie 06
ochrony środowiska
04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie zasobów akwakultury
03

Cel szczegółowy

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

2.3 - Liczba projektów dot. zmniejszenia oddziaływania akwakultury na środowisko (systemy zarządzania środowiskiem, systemy 0,00 0,00 0,00
audytu, usługi środowiskowe akwakultury ekologicznej)
2.6 - Liczba projektów dot. ubezpieczenia zasobów akwakultury
0,00 0,00 0,00

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -2.5

PL
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PL

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 50 Promowanie
ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

Cel
tematyczny
kapitału 08

Wskaźnik produktu

uwzględniony w ramach Wartość docelowa Wartość
2018 2017
wykonania
(2023 r.)
skumulowana
2.5 - Liczba projektów dot. wspierania kapitału ludzkiego akwakultury w
48,00
2,00 2,00 0,00
ujęciu ogólnym oraz nowych producentów akwakultury

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 50 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci 08
kontaktów

Priorytet Unii

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

2.5 - Liczba projektów dot. wspierania kapitału ludzkiego akwakultury w ujęciu ogólnym oraz nowych producentów 0,00 0,00 0,00
akwakultury

3 - Wspieranie wdrażania przepisów WPRyb

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR - 3
Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i
zarządzanie nimi

%

egzekwowania, zwiększanie
administracji publicznej bez

3.B.1
Wzrost
udziału
procentowego spełnienia obowiązku
transmisji danych
3.A.1 - Liczba stwierdzonych
poważnych naruszeń

egzekwowania, zwiększanie
administracji publicznej bez

3.A.2 - Wyładunki, które zostały
poddane kontroli fizycznej

%

2 - Wspieranie monitorowania, kontroli i
potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności
zwiększania obciążenia administracyjnego
2 - Wspieranie monitorowania, kontroli i
potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności
zwiększania obciążenia administracyjnego

Cel szczegółowy
1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi
2 - Wspieranie
instytucjonalnego
administracyjnego
2 - Wspieranie
instytucjonalnego
administracyjnego

PL

Wartość
docelowa (2023
r.)
18,00000

number

Wartość
skumulowana

2018

10,00000
5,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału
oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia

Wskaźnik rezultatu
3.B.1 - Wzrost udziału procentowego
spełnienia obowiązku transmisji danych
3.A.1 - Liczba stwierdzonych poważnych
naruszeń

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału
oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia

3.A.2 - Wyładunki, które zostały poddane
kontroli fizycznej

5,37190

0,00000

0,00000

0,00000

33

PL

PL

34

PL

Cel szczegółowy

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -3.1
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 77 Gromadzenie 06
danych

Wskaźnik produktu

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 77 Gromadzenie danych

Cel tematyczny
06

Cel
szczegółowy

uwzględniony
wykonania

w

ramach Wartość
(2023 r.)

3.2 - Liczba projektów dot. wspierania gromadzenia danych, zarządzania nimi i
ich wykorzystywania

docelowa Wartość
skumulowana
2,00

Wskaźnik produktu
3.2 - Liczba projektów dot. wspierania gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania

2018 2017
3,00 2,00 1,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -3.2
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 76 Kontrola i 06
egzekwowanie
Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 76 Kontrola i egzekwowanie

Priorytet Unii

Wskaźnik produktu

uwzględniony
wykonania

3.1 - Liczba projektów dot. wdrażania unijnego systemu kontroli, inspekcji i
egzekwowania prawa
Cel tematyczny
06

w

ramach Wartość
(2023 r.)



docelowa Wartość
2018 2017
skumulowana
20,00
26,00 17,00 9,00

Wskaźnik produktu
3.1 - Liczba projektów dot. wdrażania unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR - 4
Cel szczegółowy

PL

Wskaźnik rezultatu
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Jednostka
pomiaru

Wartość
docelowa
(2023 r.)

Wartość
skumulowana

2018

PL

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru

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
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
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
utworzonych
pracy (EPC)

Liczba
miejsc

FTE

Wartość
docelowa
(2023 r.)
198,00000

4.2
utrzymanych
pracy (EPC)

Liczba
miejsc

FTE

4.3
Utworzone
przedsiębiorstwa

Cel szczegółowy
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
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
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

PL

36

number

Wartość
skumulowana

2018

104,36500

72,11500

198,00000

47,00000

29,50000

50,00000

7,00000

6,00000

Wskaźnik rezultatu
4.1
Liczba
utworzonych
miejsc
pracy (EPC)

2017
32,25000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

4.2
utrzymanych
pracy (EPC)

Liczba
miejsc

17,50000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3
Utworzone
przedsiębiorstwa

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

PL

Cel
szczegółowy

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

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -4.1
Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 62 ust. 1 lit. a) Wsparcie przygotowawcze

Cel
tematyczny
08

02 - Art. 63 Realizacja lokalnych strategii rozwoju (w tym koszty 08
bieżące i aktywizacja)
03 - Artykuł 64 Działania prowadzone w ramach współpracy
08

Wskaźnik produktu
4.2 - Liczba projektów dot. wsparcia
przygotowawczego
4.1 - Liczba wybranych lokalnych strategii
rozwoju
4.3 - Liczba projektów współpracy

Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 62 ust. 1 lit. a) Wsparcie przygotowawcze
02 - Art. 63 Realizacja lokalnych strategii rozwoju (w tym koszty bieżące i aktywizacja)
03 - Artykuł 64 Działania prowadzone w ramach współpracy

Priorytet Unii

uwzględniony
wykonania

Cel tematyczny
08
08
08

w

ramach Wartość
(2023 r.)



docelowa Wartość
skumulowana
5,00

2018 2017
5,00

0,00

36,00

36,00

36,00

24,00 22,00

Wskaźnik produktu
4.2 - Liczba projektów dot. wsparcia przygotowawczego
4.1 - Liczba wybranych lokalnych strategii rozwoju
4.3 - Liczba projektów współpracy

2016
0,00
0,00
0,00

5,00

0,00 36,00

2015
0,00
0,00
0,00

2,00

2014
0,00
0,00
0,00

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR - 5
Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

1 - Poprawa organizacji rynku produktów
rybołówstwa i akwakultury
1 - Poprawa organizacji rynku produktów
rybołówstwa i akwakultury
2 - Zachęcanie do inwestowania w sektor
przetwarzania i obrotu

5.1.a - Zmiana wartości pierwszej sprzedaży w
organizacjach producentów
5.1.b - Zmiana wielkości pierwszej sprzedaży w
organizacjach producentów
5.2.1 - Zmiana w zysku netto

Cel szczegółowy
1 - Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i

PL

Jednostka
pomiaru
thousand Euros

Wartość docelowa
(2023 r.)
11 400,00000

tonnes

8 000,00000

w tysiącach euro

1 856,00000

Wskaźnik rezultatu
5.1.a - Zmiana wartości pierwszej sprzedaży w organizacjach
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2017
0,00000

Wartość
skumulowana

2016
0,00000

2015
0,00000

2018

2014
0,00000

PL

Cel szczegółowy
akwakultury
1 - Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i
akwakultury
2 - Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

PL

Wskaźnik rezultatu
producentów
5.1.b - Zmiana wielkości pierwszej sprzedaży w organizacjach
producentów
5.2.1 - Zmiana w zysku netto
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2017

2016

2015

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

PL

Cel szczegółowy

1 - Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -5.1
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 66 Plany produkcji i 03
wprowadzania do obrotu
02 - Artykuł 67 Dopłaty do 03
składowania
03 - Artykuł 68 Środki dotyczące 03
obrotu

Wskaźnik produktu

uwzględniony w ramach Wartość docelowa Wartość
2018 2017
wykonania
(2023 r.)
skumulowana

5.1 - Liczba organizacji producentów lub stowarzyszeń organizacji producentów,
15,00
7,00 7,00 0,00
których plany produkcji i wprowadzania do obrotu są wspierane
5.2 - Liczba projektów dot. środków w zakresie wprowadzania do obrotu oraz dopłat
7,00
0,00 0,00 0,00
do przechowywania
5.2 - Liczba projektów dot. środków w zakresie wprowadzania do obrotu oraz dopłat
44,00
6,00 6,00 0,00
do przechowywania

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 66 Plany produkcji i wprowadzania do 03
obrotu
02 - Artykuł 67 Dopłaty do składowania
03
03 - Artykuł 68 Środki dotyczące obrotu
03

Cel szczegółowy

Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

5.1 - Liczba organizacji producentów lub stowarzyszeń organizacji producentów, których plany produkcji i wprowadzania do obrotu są 0,00 0,00 0,00
wspierane
5.2 - Liczba projektów dot. środków w zakresie wprowadzania do obrotu oraz dopłat do przechowywania
0,00 0,00 0,00
5.2 - Liczba projektów dot. środków w zakresie wprowadzania do obrotu oraz dopłat do przechowywania
0,00 0,00 0,00

2 - Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -5.2
Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 69 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i 03
akwakultury
Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 69 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Priorytet Unii

PL

Wskaźnik produktu
5.3 - Liczba
przetwórstwa

uwzględniony
wykonania
projektów



dot.

Cel tematyczny
03

w

ramach Wartość docelowa (2023 Wartość
r.)
skumulowana
55,00

Wskaźnik produktu
5.3 - Liczba projektów dot. przetwórstwa

2016
0,00

2018 2017
25,00 25,00 0,00

2015
0,00

2014
0,00

6 - Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej
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Tabela 1: Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR - 6
Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

1 - Opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanej polityki morskiej
1 - Opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanej polityki morskiej
1 - Opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanej polityki morskiej

6.2.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych
na mocy dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej
6.2.b - Zmiany zasięgu innych środków ochrony przestrzennej na
mocy art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE
6.1.1 - Zmiana zasięgu obszarów o ulepszonym zarządzaniu

Cel szczegółowy
1 - Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanej
polityki morskiej
1 - Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanej
polityki morskiej
1 - Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanej
polityki morskiej

PL

Jednostka
pomiaru
Km²

Wartość docelowa
(2023 r.)
0,00000

Km²

0,00000

km2

3 059,69000

Wskaźnik rezultatu
6.2.a - Zmiany zasięgu obszarów sieci Natura 2000 wyznaczonych na mocy dyrektywy
ptasiej i dyrektywy siedliskowej
6.2.b - Zmiany zasięgu innych środków ochrony przestrzennej na mocy art. 13 ust. 4
dyrektywy 2008/56/WE
6.1.1 - Zmiana zasięgu obszarów o ulepszonym zarządzaniu
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Wartość
skumulowana

2018

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

PL

Cel szczegółowy

1 - Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanej polityki morskiej

Tabela 2: Wskaźniki produktu na potrzeby EFMR -6.1
Wybrane istotne środki
01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) Zintegrowany nadzór morski

Cel
tematyczny
06

02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) Promowanie ochrony środowiska morskiego i 06
zrównoważona eksploatacja zasobów morskich i przybrzeżnych
03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska 06
morskiego

Wskaźnik produktu

uwzględniony w ramach Wartość docelowa Wartość
2018 2017
wykonania
(2023 r.)
skumulowana

6.1 - Liczba projektów dot. integracji nadzoru
10,00
0,00
0,00
morskiego
6.2 - Liczba projektów dot. ochrony środowiska
30,00
0,00
0,00
morskiego i poprawy wiedzy na jego temat
6.2 - Liczba projektów dot. ochrony środowiska
30,00
0,00
0,00
morskiego i poprawy wiedzy na jego temat

Wybrane istotne środki

Cel
tematyczny
01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) Zintegrowany nadzór morski
06
02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważona eksploatacja zasobów 06
morskich i przybrzeżnych
03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego
06

PL
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Wskaźnik produktu

2016 2015 2014

6.1 - Liczba projektów dot. integracji nadzoru morskiego
0,00 0,00 0,00
6.2 - Liczba projektów dot. ochrony środowiska morskiego i poprawy 0,00 0,00 0,00
wiedzy na jego temat
6.2 - Liczba projektów dot. ochrony środowiska morskiego i poprawy 0,00 0,00 0,00
wiedzy na jego temat

PL

Tabela 3: Wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR
Priorytet Unii
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
7 - Pomoc techniczna

Cel pośredni (na
2018 r.)
14 800 000,00

Wartość docelowa
(2023 r.)
242 523 328,00

Wartość
skumulowana
44 320 367,77

2018

2017

44 320 367,77

0,00

5 000 000,00

217 264 768,00

56 067 441,60

56 067 441,60

0,00

500 000,00
2 500 000,00
8 000 000,00
400 000,00

29 824 825,00
93 764 700,00
81 301 002,00
3 333 334,00

6 688 822,75
9 143 087,51
5 500 068,41
0,00
7 513 725,18

6 688 822,75
9 143 087,51
5 500 068,41
0,00
7 513 725,18

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

Priorytet Unii
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
7 - Pomoc techniczna

PL
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2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PL

3.3.

Dane finansowe

Tabela 4: Dane finansowe na potrzeby EFMR
Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

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

1 - Zmniejszenie wpływu 06
rybołówstwa na środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

01
Artykuł
37
Wspieranie
opracowywania i wdrażania środków
ochronnych

2 100 340,00

1 575 255,00

0,00

75,00%

0,00

1 - Zmniejszenie wpływu 06
rybołówstwa na środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

02 - Artykuł 38 Zmniejszanie
oddziaływania
rybołówstwa
na
środowisko morskie i dostosowanie
połowów w celu ochrony gatunków (+
art. 44 ust. 1 lit. c) Rybołówstwo
śródlądowe)

5 100 000,00

3 825 000,00

1 530 000,00

75,00%

619 482,66

494 698,34

9,70%

1 - Zmniejszenie wpływu 06
rybołówstwa na środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

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 - Zmniejszenie wpływu 06
rybołówstwa na środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

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%

6 095 384,59

6 095 384,59

81,27%

1 - Zmniejszenie wpływu 06
rybołówstwa na środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

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%

3 322 595,04

3 157 127,64

39,46%

PL

Cel
Środek
tematyczny

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)
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Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)
0,00
0,00%

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

opartego na wiedzy
1 Promowanie 2 - Ochrona i odbudowa 06
rybołówstwa
ekosystemów wodnych i ich
zrównoważonego
różnorodności biologicznej
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy

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

PL

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)

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)
01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie
działalności połowowej

16 822 500,00

12 616 875,00

5 046 750,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

14 700 474,00

7 350 237,00

7 350 237,00

50,00%

12 777 903,27

12 777 903,27

86,92%

3 - Zapewnienie równowagi 06
między zdolnością połowową a
dostępnymi uprawnieniami do
połowów

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%

4
Podnoszenie 03
konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw
w
sektorze
rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego, oraz poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy
4
Podnoszenie 03

02 - Artykuł 30 Różnicowanie
działalności i nowe formy dochodów (+
art. 44 ust. 4 Rybołówstwo śródlądowe)

22 100 008,00

16 575 006,00

75,00%

6 659 578,44

3 847 325,71

17,41%

8 933 339,00

6 700 004,00

75,00%

5 419 579,27

3 456 186,93

38,69%

3 - Zapewnienie równowagi 06
między zdolnością połowową a
dostępnymi uprawnieniami do
połowów

04

-

Artykuł

32

Zdrowie

i

44

0,00

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

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

konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw
w
sektorze
rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
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
4
Podnoszenie
konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw
w
sektorze
rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
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
4
Podnoszenie
konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw
w
sektorze
rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego, oraz poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy
5 - Wspieranie wzmacniania
rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania
efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy

PL

Cel
Środek
tematyczny

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)

bezpieczeństwo (+ art. 44 ust. 2
Rybołówstwo śródlądowe)

03

05 - Artykuł 33 Tymczasowe
zaprzestanie działalności połowowej

35 000 000,00

17 500 000,00

7 000 000,00

50,00%

22 752 393,79

22 752 393,79

65,01%

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%

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%

10 156 016,64

7 261 613,89

27,93%

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)
01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 ust.
3 Rybołówstwo śródlądowe)

75 000 000,00

56 250 000,00

22 500 000,00

75,00%

43 967 473,40

43 920 985,36

58,56%

7 666 667,00

5 750 000,00

75,00%

1 776 942,13

1 776 942,13

23,18%

03
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PL

Priorytet Unii

konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy
1 Promowanie
rybołówstwa
zrównoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy
1 Promowanie
rybołówstwa
zrównoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy
1 Promowanie
rybołówstwa
zrównoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie

PL

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

5 - Wspieranie wzmacniania 04
rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania
efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)

03 - Artykuł 41 ust. 1 lit. a), b) i c)
Efektywność energetyczna i łagodzenie
skutków zmiany klimatu – inwestycje na
statkach;
audyty
efektywności
energetycznej i programy związane z
efektywnością energetyczną; analizy
służące ocenie wkładu alternatywnych
systemów napędzania i projektów
kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d)
Rybołówstwo śródlądowe)
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)

2 500 000,00

1 875 000,00

1 875 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

6
Rozwój
szkoleń 08
zawodowych,
nowych
umiejętności zawodowych i
uczenia się przez całe życie

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)

1 600 000,00

1 200 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Wspieranie wzmacniania 03
rozwoju
technologicznego,
innowacji i transferu wiedzy

01 - Artykuł 47 Innowacje

21 360 000,00

16 020 000,00

75,00%

1 373 861,16

1 373 861,16

6,43%

1 - Wspieranie wzmacniania 03
rozwoju
technologicznego,
innowacji i transferu wiedzy

02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu
zarządzania, zastępstw i doradztwa dla
gospodarstw akwakultury

4 240 000,00

3 180 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2

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

83 270 600,00

62 452 950,00

75,00%

67 826 707,43

32 809 998,67

39,40%

5 - Wspieranie wzmacniania 04
rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania
efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy

-

Zwiększenie 03
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PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

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

konkurencyjności i rentowności
przedsiębiorstw
z
sektora
akwakultury, w tym poprawa
bezpieczeństwa i warunków
pracy, w szczególności w MŚP

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 04
różnorodności biologicznej oraz
wspieranie
ekosystemów
związanych z akwakulturą i
promowanie zasobooszczędnej
akwakultury

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

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 06
różnorodności biologicznej oraz
wspieranie
ekosystemów
związanych z akwakulturą i
promowanie zasobooszczędnej
akwakultury

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

4 - Promowanie akwakultury o 06
wysokim poziomie ochrony
środowiska oraz promowanie
zdrowia i dobrostanu zwierząt
oraz zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.

01 - Artykuł 54 Akwakultura
świadcząca usługi w zakresie ochrony
środowiska

50 994 168,00

4 - Promowanie akwakultury o 03
wysokim poziomie ochrony
środowiska oraz promowanie
zdrowia i dobrostanu zwierząt
oraz zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.

04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie zasobów
akwakultury

5
Rozwój
szkoleń 08
zawodowych,
nowych
umiejętności zawodowych i
uczenia się przez całe życie

01 - Artykuł 50 Promowanie kapitału
ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

PL

Cel
Środek
tematyczny

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)

75,00%

972 826,79

486 413,39

1,78%

8 130 000,00

75,00%

15 544 685,37

7 114 622,03

26,25%

38 245 626,00

15 298 250,40

75,00%

48 391 613,97

48 391 613,97

94,90%

1 000 000,00

750 000,00

300 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 000 000,00

1 500 000,00

75,00%

604 061,52

529 716,53

26,49%

47

Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
3
Wspieranie 1 - Poprawa i dostarczanie
wdrażania
przepisów wiedzy
naukowej
oraz
WPRyb
gromadzenie
danych
i
zarządzanie nimi
3
Wspieranie 2 - Wspieranie monitorowania,
wdrażania
przepisów kontroli
i
egzekwowania,
WPRyb
zwiększanie
potencjału
instytucjonalnego
oraz
skuteczności
administracji
publicznej bez zwiększania
obciążenia administracyjnego
4 Zwiększenie 1 - Promowanie wzrostu
zatrudnienia i spójności gospodarczego,
włączenia
terytorialnej
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 Zwiększenie 1 - Promowanie wzrostu
zatrudnienia i spójności gospodarczego,
włączenia
terytorialnej
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 Zwiększenie 1 - Promowanie wzrostu
zatrudnienia i spójności gospodarczego,
włączenia
terytorialnej
społecznego, tworzenia miejsc
pracy oraz wspieranie zdolności
do zatrudnienia i mobilności na
rynku pracy w społecznościach

PL

Cel
Środek
tematyczny

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

06

01 - Artykuł 77 Gromadzenie danych

06

01 - Artykuł
egzekwowanie

Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)

80,00%

8 341 972,73

8 341 972,73

89,77%

9 292 889,00

7 434 311,00

i

20 531 936,00

16 193 028,00

0,00

78,87%

15 357 907,49

15 357 907,49

74,80%

08

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

25 000,00

21 250,00

0,00

85,00%

37 232,85

23 196,76

92,79%

08

02 - Art. 63 Realizacja lokalnych
strategii rozwoju (w tym koszty bieżące
i aktywizacja)

90 857 860,00

77 229 181,00

30 891 672,40

85,00%

76 200 066,87

38 467 205,68

42,34%

08

03 - Artykuł 64 Działania prowadzone w
ramach współpracy

2 881 840,00

2 449 564,00

85,00%

546 317,04

508 336,40

17,64%

76

Kontrola
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PL

Priorytet Unii

5 - Wspieranie obrotu i
przetwarzania

Wybrany cel szczegółowy

obszarów
przybrzeżnych
i
śródlądowych zależnych od
rybołówstwa i akwakultury, w
tym dywersyfikacja działalności
w ramach rybołówstwa, a także
w innych sektorach gospodarki
morskiej
1 - Poprawa organizacji rynku
produktów
rybołówstwa
i
akwakultury
1 - Poprawa organizacji rynku
produktów
rybołówstwa
i
akwakultury
1 - Poprawa organizacji rynku
produktów
rybołówstwa
i
akwakultury
2 - Zachęcanie do inwestowania
w sektor przetwarzania i obrotu
1 - Opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanej polityki morskiej

Cel
Środek
tematyczny

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

Wkład EFMR Wkład na rzecz Współczynnik
(EUR)
zapobiegania
współfinansowania
zmianie klimatu z EFMR (%)
z wkładu EFMR
(EUR)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowity wkład
publiczny
na
rzecz
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Procentowy udział
całkowitych
przydzielonych
środków w ramach
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (%)

75,00%

6 607 126,75

4 580 641,76

18,48%

100,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

2 646 397,94

2 433 424,03

17,38%

03

01 - Artykuł 66 Plany produkcji i
wprowadzania do obrotu

24 792 000,00

18 594 000,00

03

02 - Artykuł 67 Dopłaty do składowania

2 509 002,00

2 509 002,00

03

03 - Artykuł 68 Środki dotyczące obrotu

14 000 000,00

10 500 000,00

5 - Wspieranie obrotu i
03
przetwarzania
6
Wspieranie
06
wdrażania zintegrowanej
polityki morskiej
6
Wspieranie 1 - Opracowywanie i wdrażanie 06
wdrażania zintegrowanej zintegrowanej polityki morskiej
polityki morskiej

01 - Artykuł 69 Przetwarzanie
produktów rybołówstwa i akwakultury
01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a)
Zintegrowany nadzór morski

40 000 000,00

30 000 000,00

0,00

75,00%

26 653 359,38

13 220 060,59

33,05%

1 927 708,00

1 445 781,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) Promowanie
ochrony środowiska morskiego i
zrównoważona eksploatacja zasobów
morskich i przybrzeżnych
03 - Art. 80 ust. 1 lit. c) Poprawa wiedzy
na temat stanu środowiska morskiego

702 002,00

526 501,00

210 600,40

75,00%

0,00

0,00

0,00%

703 624,00

527 718,00

211 087,20

75,00%

0,00

0,00

0,00%

01 - Artykuł 78 Pomoc techniczna z
inicjatywy państw członkowskich

42 497 556,00

31 873 167,00

0,00

75,00%

13 252 629,40

13 252 629,40

31,18%

710 509 513,00 531 219 456,00

110 583 597,40

74,77%

397 904 115,92

292 432 162,24

41,16%

5 - Wspieranie obrotu i
przetwarzania
5 - Wspieranie obrotu i
przetwarzania

6
Wspieranie 1 - Opracowywanie i wdrażanie 06
wdrażania zintegrowanej zintegrowanej polityki morskiej
polityki morskiej
7 - Pomoc techniczna
1 - Pomoc techniczna
Ogółem
Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

1
Promowanie 1
Zmniejszenie
wpływu 06
rybołówstwa
rybołówstwa
na
środowisko
zrównoważonego
morskie, w tym unikanie i

PL

0,00

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

0,00

0,00

0,00

01 - Artykuł 37 Wspieranie opracowywania
i wdrażania środków ochronnych

49

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)
0,00
0,00
0

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

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

redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

PL

Cel
Środek
tematyczny

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)

1
Zmniejszenie
wpływu 06
rybołówstwa
na
środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

02
Artykuł
38
Zmniejszanie
oddziaływania rybołówstwa na środowisko
morskie i dostosowanie połowów w celu
ochrony gatunków (+ art. 44 ust. 1 lit. c)
Rybołówstwo śródlądowe)

148 409,50

0,00

0,00

0,00

0,00

47

1
Zmniejszenie
wpływu 06
rybołówstwa
na
środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

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
Zmniejszenie
wpływu 06
rybołówstwa
na
środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

04 - Art. 40 ust. 1 lit. a) Ochrona i
odbudowa
morskiej
różnorodności
biologicznej zbieranie utraconych narzędzi
połowowych i innych odpadów morskich

0,00

7 225 935,39

6 062 292,61

80,83

0,00

5

1
Zmniejszenie
wpływu 06
rybołówstwa
na
środowisko
morskie, w tym unikanie i
redukcja, w jak największym
stopniu, niechcianych połowów

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

1 600 286,59

1 520 272,26

19,00

0,00

7

2 - Ochrona i odbudowa 06
ekosystemów wodnych i ich
różnorodności biologicznej

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

50

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

opartego na wiedzy

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

PL

3 - Zapewnienie równowagi 06
między zdolnością połowową a
dostępnymi uprawnieniami do
połowów

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

6 388 951,63

12 473 597,65

12 473 597,65

84,85

6 236 798,82

154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 543 821,07

1 542 392,19

6,98

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)
01 - Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie
działalności połowowej

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)

3 - Zapewnienie równowagi 06
między zdolnością połowową a
dostępnymi uprawnieniami do
połowów

02 - Artykuł 36 Wsparcie dla systemów
przydziału uprawnień do połowów

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego,
oraz
poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy

02 - Artykuł 30 Różnicowanie działalności i
nowe formy dochodów (+ art. 44 ust. 4
Rybołówstwo śródlądowe)

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego,
oraz
poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy

04 - Artykuł 32 Zdrowie i bezpieczeństwo
(+ art. 44 ust. 2 Rybołówstwo śródlądowe)

0,00

532 653,17

398 050,69

4,46

0,00

162

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa, w tym floty

05 - Artykuł 33 Tymczasowe zaprzestanie
działalności połowowej

4 550 478,76

22 710 909,18

22 710 909,18

64,89

4 542 181,84

1 560

51

82

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

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

łodziowego
przybrzeżnego,
bezpieczeństwa
pracy

PL

Cel
Środek
tematyczny

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)

rybołówstwa
oraz
poprawa
lub warunków

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego,
oraz
poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy

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

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego,
oraz
poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy

08 - Art. 42 Wartość dodana, jakość
produktów i wykorzystywanie niechcianych
połowów (+ Art. 44 ust. 1 lit. e)
Rybołówstwo śródlądowe)

0,00

200 926,91

158 487,61

0,61

0,00

153

4 - Podnoszenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa, w tym floty
łodziowego
rybołówstwa
przybrzeżnego,
oraz
poprawa
bezpieczeństwa lub warunków
pracy

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)
01 - Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 ust. 3
Rybołówstwo śródlądowe)

13 176 295,61

71 754,83

19 818,45

0,03

5 945,53

2

0,00

0,00

0,00

03 - Artykuł 41 ust. 1 lit. a), b) i c)
Efektywność energetyczna i łagodzenie
skutków zmiany klimatu – inwestycje na
statkach;
audyty
efektywności
energetycznej i programy związane z
efektywnością
energetyczną;
analizy
służące ocenie wkładu alternatywnych

0,00

0,00

0,00

0,00

5 - Wspieranie wzmacniania 03
rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania
efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy

5 - Wspieranie wzmacniania 04
rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania
efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy

52

2

0,00

0

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

opartego na wiedzy
1
Promowanie
rybołówstwa
zrównoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy
1
Promowanie
rybołówstwa
zrównoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego
i
opartego na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie

PL

5 - Wspieranie wzmacniania 04
rozwoju technologicznego oraz
innowacji, w tym zwiększania
efektywności energetycznej, i
transferu wiedzy

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

systemów
napędzania
i
projektów
kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d)
Rybołówstwo śródlądowe)
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)

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)

0,00

0

6 - Rozwój szkoleń zawodowych, 08
nowych umiejętności zawodowych
i uczenia się przez całe życie

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

1 - Wspieranie wzmacniania 03
rozwoju
technologicznego,
innowacji i transferu wiedzy

01 - Artykuł 47 Innowacje

0,00

0,00

0,00

1

1 - Wspieranie wzmacniania 03
rozwoju
technologicznego,
innowacji i transferu wiedzy

02 - Artykuł 49 Usługi z zakresu
zarządzania, zastępstw i doradztwa dla
gospodarstw akwakultury

0,00

0,00

0,00

0

2 - Zwiększenie konkurencyjności i 03
rentowności przedsiębiorstw z
sektora akwakultury, w tym
poprawa
bezpieczeństwa
i
warunków pracy, w szczególności
w MŚP

01 - Artykuł 48 ust. 1 lit. a) - d), f) - h)
Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

14 564 966,97

7 210 388,04

8,66

221

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 04

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

101 709,15

50 854,58

0,19

145 924,02

53

15 256,37

9

PL

Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
2
Wspieranie
akwakultury
zrównoważonej
środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej
na wiedzy
3 - Wspieranie wdrażania
przepisów WPRyb

różnorodności biologicznej oraz
wspieranie
ekosystemów
związanych z akwakulturą i
promowanie
zasobooszczędnej
akwakultury

produkcyjne w akwakulturę – zwiększanie
efektywności
energetycznej;
energia
odnawialna

3 - Ochrona i odbudowa wodnej 06
różnorodności biologicznej oraz
wspieranie
ekosystemów
związanych z akwakulturą i
promowanie
zasobooszczędnej
akwakultury

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

2 134 386,61

167 385,80

83 681,01

0,31

25 104,30

16

4 - Promowanie akwakultury o 06
wysokim
poziomie
ochrony
środowiska
oraz
promowanie
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia
i
bezpieczeństwa
publicznego.

01 - Artykuł 54 Akwakultura świadcząca
usługi w zakresie ochrony środowiska

14 517 484,19

48 349 231,44

48 349 231,44

94,81

14 504 769,43

910

4 - Promowanie akwakultury o 03
wysokim
poziomie
ochrony
środowiska
oraz
promowanie
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia
i
bezpieczeństwa
publicznego.

04 - Artykuł 57 Ubezpieczenie zasobów
akwakultury

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Rozwój szkoleń zawodowych, 08
nowych umiejętności zawodowych
i uczenia się przez całe życie

01 - Artykuł 50 Promowanie kapitału
ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

262 739,01

236 465,11

11,82

4

4 817 403,30

4 817 403,30

51,84

3

2 077 381,35

2 077 381,35

10,12

1 - Poprawa i dostarczanie wiedzy 06
naukowej
oraz
gromadzenie
danych i zarządzanie nimi
3 - Wspieranie wdrażania 2 - Wspieranie monitorowania, 06
przepisów WPRyb
kontroli
i
egzekwowania,

PL

01 - Artykuł 77 Gromadzenie danych
01 - Artykuł 76 Kontrola i egzekwowanie

0,00

54

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)

0,00

38

PL

Priorytet Unii

4
Zwiększenie
zatrudnienia i spójności
terytorialnej

4
Zwiększenie
zatrudnienia i spójności
terytorialnej

4
Zwiększenie
zatrudnienia i spójności
terytorialnej

PL

Wybrany cel szczegółowy

Cel
Środek
tematyczny

zwiększanie
potencjału
instytucjonalnego
oraz
skuteczności
administracji
publicznej
bez
zwiększania
obciążenia administracyjnego
1
Promowanie
wzrostu 08
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
1
Promowanie
wzrostu 08
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
1
Promowanie
wzrostu 08
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

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

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

0,00

37 232,92

23 196,76

92,79

0,00

5

02 - Art. 63 Realizacja lokalnych strategii
rozwoju (w tym koszty bieżące i
aktywizacja)

13 078 849,93

19 586 457,01

9 513 447,52

10,47

3 234 572,16

1 051

180 463,96

112 400,77

3,90

03 - Artykuł 64 Działania prowadzone w
ramach współpracy

55

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)
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Priorytet Unii

Wybrany cel szczegółowy

5 - Wspieranie obrotu i 1 - Poprawa organizacji rynku
przetwarzania
produktów
rybołówstwa
i
akwakultury
5 - Wspieranie obrotu i 1 - Poprawa organizacji rynku
przetwarzania
produktów
rybołówstwa
i
akwakultury
5 - Wspieranie obrotu i 1 - Poprawa organizacji rynku
przetwarzania
produktów
rybołówstwa
i
akwakultury
5 - Wspieranie obrotu i 2 - Zachęcanie do inwestowania w
przetwarzania
sektor przetwarzania i obrotu
6 - Wspieranie wdrażania 1 - Opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanej
polityki zintegrowanej polityki morskiej
morskiej
6 - Wspieranie wdrażania 1 - Opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanej
polityki zintegrowanej polityki morskiej
morskiej

Cel
Środek
tematyczny

Wkład na rzecz
zapobiegania
zmianie klimatu
operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia (EUR)

Całkowite
kwalifikowalne
wydatki publiczne
zadeklarowane
przez beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Procentowy
udział
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów
w
całkowitym przydziale
środków (%)

Wkład
na
rzecz Liczba
zapobiegania
zmianie wybranych
klimatu
w
ramach operacji
całkowitych
kwalifikowalnych
wydatków publicznych
zadeklarowanych przez
beneficjentów instytucji
zarządzającej (EUR)
3,39
10

1 256 429,73

841 440,53

0,00

0,00

0,00

1 445 653,19

1 349 297,46

9,64

03

01 - Artykuł 66 Plany produkcji i
wprowadzania do obrotu

03

02 - Artykuł 67 Dopłaty do składowania

03

03 - Artykuł 68 Środki dotyczące obrotu

03

01 - Artykuł 69 Przetwarzanie produktów
rybołówstwa i akwakultury
01 - Artykuł 80 ust. 1 lit. a) Zintegrowany
nadzór morski

0,00

6 596 426,41

3 295 307,44

8,24

0,00

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

02 - Artykuł 80 ust. 1 lit. b) Promowanie
ochrony
środowiska
morskiego
i
zrównoważona
eksploatacja
zasobów
morskich i przybrzeżnych
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 - Artykuł 78 Pomoc techniczna z
inicjatywy państw członkowskich

0,00

7 509 170,20

7 504 458,21

17,66

0,00

39

54 140 780,25

154 312 535,23

130 350 774,16

18,35

28 564 628,45

4 572

06
06

6 - Wspieranie wdrażania 1 - Opracowywanie i wdrażanie 06
zintegrowanej
polityki zintegrowanej polityki morskiej
morskiej
7 - Pomoc techniczna
1 - Pomoc techniczna

0,00

Ogółem
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Całkowite wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)
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0,00

0
9
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Tabela 5: Koszt działań realizowanych poza obszarem objętym programem (art. 70
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Priorytet Unii
Wydatki kwalifikowalne w Udział wsparcia
ramach EFMR poniesione w z EFMR dla
związku z realizacją działań priorytetu Unii w
poza
obszarem
objętym momencie
programem,
zadeklarowane przyjęcia
przez beneficjenta instytucji programu (%)
zarządzającej (EUR)
1 - Promowanie rybołówstwa
0,00
0,00%
zrównoważonego
środowiskowo,
zasobooszczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na
wiedzy
2 - Wspieranie akwakultury
0,00
0,00%
zrównoważonej środowiskowo,
zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i
opartej na wiedzy
3 - Wspieranie wdrażania
0,00
0,00%
przepisów WPRyb
4 - Zwiększenie zatrudnienia i
0,00
0,00%
spójności terytorialnej
5 - Wspieranie obrotu i
0,00
0,00%
przetwarzania
6 - Wspieranie wdrażania
0,00
0,00%
zintegrowanej polityki morskiej
7 - Pomoc techniczna
1 043 000,00
3,27%
ŁĄCZNIE PO
1 043 000,00
0,20%
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4.

PROBLEMY WPŁYWAJĄCE NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE ŚRODKI NAPRAWCZE

4.1.

Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 6: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie w ramach EFMR szczegółowych warunków wstępnych
Tematyczne warunki wstępne, których nie spełniono
lub spełniono częściowo

PL

Niespełnione
kryteria

Działania, które należy
podjąć

Termin

Podmioty
odpowiedzialne
spełnienie warunków

58

za

Działania ukończone w
terminie

Kryteria
spełnione

Przewidywany termin pełnego wdrożenia
pozostałych działań

Uwagi

PL

4.2.
Problemy wpływające na wykonanie programu i podjęte środki naprawcze (art. 50 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Rok 2018 był pierwszym okiem obowiązywania zasady n+3 w ramach Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze". Już w 2017 r. Instytucja Zarządzająca wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie nadzoru nad ARiMR i próbą przyśpieszenia weryfikacji wniosków przez pracowników
ARiMR. Bieżący monitoring wskazywał, że istnieje bardzo duże zagrożenie w realizacji „zasady n+3” w
roku 2018 r.
Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej odbywały się comiesięczne spotkania organizowane przez
MGMiŻŚ.W spotkaniach brali udział: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ, Dyrektor Departamentu Wsparcia
Rybactwa w ARiMR. Na spotkaniach omawiany był bieżący stan realizacji zasady n+3, tempo obsługi
wniosków przez pracowników ARiMR oraz możliwe działania, które przyczynią się do zwiększenia
absorbcji środków, w celu uniknięcia niespełnienia zasady n+3.
Kluczowymi działania w celu zwiększenia tempa wydatkowania wniosków były przede wszystkim
nowelizacje rozporządzeń dotyczących Priorytetów 1 i 2.
Zmiany w priorytecie 1 dotyczyły m.in. zwiększenia wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków kwoty
możliwych do wykorzystania środków finansowych. Projektuje się, aby na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2
ustawy minister właściwy do spraw rybołówstwa mógł w drodze polecenia wydanego Prezesowi Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększyć kwotę naboru środków, gdy ze złożonych w trybie
danego naboru wniosków o dofinansowanie będzie wynikać większa wnioskowana kwota pomocy. Jest to
zasadne rozwiązanie mające na celu zapewnienie efektywności wdrożenia środków programowychi
jednocześnie korzystne dla ewentualnych beneficjentów określonego działania.
Wprowadzono dodatkowe kryteria dla działań związanych z rozwojem działalności gospodarczej
rybaków, które ułatwią ubieganie się o wsparcie rybaków poławiających najmniejszymi statkami
rybackimi. Wprowadzany przepis jest o wiele bardziej korzystny i lepiej wpłynie na poprawę działalności
rybackiej, z uwagi na fakt, że armatorzy mniejszych statków rybackich niejednokrotnie posiadają
mniejszy budżet inwestycyjny, który nie pozwala na dokonanie inwestycji powiększających ich dochód.
Wprowadzono możliwość uzyskania wsparcia w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości
50 % i 80 % w przypadku wykonywania rybołówstwa przybrzeżnego.
Wprowadzone zmiany w Priorytecie 2 umożliwią wypłatę rekompensat beneficjentom w zakresie
działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na podstawie umowy o dofinasowanie. Zmiana
ma na celu przyspieszenie wydatkowania środków finansowych, a co za tym idzie zachowania
szczególnej dbałości o wywiązanie się z zasady n+3. Dodatkowo wprowadza się zmianę dotyczącą
umożliwienia organizacjom rybackim uzyskania dofinansowania w ramach działania ubezpieczenia ze
zwiększonym poziomem zwrotu kosztów kwalifikowalnych oraz wprowadzono zmiany do załączników nr
3 i 5, które dotyczą kryteriów wyboru operacji do dofinasowania i dodatkowego załącznika w postaci
ofert związanych z realizacją operacji.
Zmiany:
 Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe
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przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo z góry za cały pięcioletni okres
realizacji zobowiązań (przed nowelizacją: wypłacana raz na rok przez 5 lat, za każdy rok
kalendarzowy realizacji zobowiązań). Umożliwiło to wypłatę rekompensaty z góry za realizację
poszczególnych zobowiązań określonych w rozporządzeniu. Zmiana ma na celu przyspieszenie
wydatkowania środków finansowych i realizację zasady n+3. Rekompensaty finansowe dalej
zachowują swój charakter. Wysokość rekompensaty rocznej oraz zasady udzielania przedmiotowej
pomocy finansowej pozostają niezmienione. Zmianie ulega wyłącznie forma dokonania płatności,
czyli jednorazowo z góry zamiast rocznie po realizacji zobowiązań. Niemniej jednak beneficjenci
pomocy są zobowiązani do potwierdzenia wykonania zobowiązań co roku w terminie do dnia 31
maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji. Dodatkowo zostanie zapewniona
100% kontrola na miejscu realizacji operacji.
 Rozszerzono listę potencjalnych beneficjentów działania ubezpieczenia zasobów akwakultury o
organizacje rybackie i stosowne zwiększenie poziomu dofinasowania dla operacji realizowanych
przez te organizacje. Konieczność zmiany w tym zakresie została zgłoszona przez organizacje
rybackie. W dalszym ciągu jest małe zainteresowanie ubezpieczeniami zasobów akwakultury tak
ze strony producentów akwakultury, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Zmiana ma na celu
zwiększenie zainteresowania ubezpieczeniami poprzez zastosowanie preferencyjnych warunków
dofinasowania w przypadku beneficjenta zbiorowego, co powinno bezpośrednio także wzbudzić
zainteresowanie towarzystw ubezpieczeniowych. Pomoc przyznaje się w formie dofinansowania
składki ubezpieczenia w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów
prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub 75% kosztów kwalifikowalnych
w przypadku organizacji producentów ryb i ich związków lub stowarzyszeń realizujących
statutowe zadania w zakresie rybactwa. (przed nowelizacją: w wysokości do 50% tej składki)
 Wyłączono z obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań
określonych w umowie w przypadku ubiegania się o pomoc finansową przez organizacje
producentów ryb i ich związki lub stowarzyszenia realizujące statutowe zadania w zakresie
rybactwa.
 Umożliwienie wypłat rekompensat beneficjentom w zakresie działania akwakultura świadcząca
usługi środowiskowe na podstawie umowy o dofinasowanie. Takie rozwiązanie było już
stosowane w analogicznym do obecnego działaniu wodno¬ środowiskowym w okresie
programowania 2007–2013. Wówczas w celu przyspieszenia wydatkowania środków
finansowych, dokonano modyfikacji rozporządzenia i udzielono beneficjentom pomocy
finansowej z góry. Beneficjenci byli jednocześnie zobowiązani do realizacji poszczególnych
pakietów wodnośrodowiskowych zgodnie z założeniami Programu.
Problemy związane z wdrażaniem ram wykonania opisano w rozdziale 15.
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5.

INFORMACJE O POWAŻNYCH NARUSZENIACH I DZIAŁANIACH NAPRAWCZYCH (ART. 114 UST. 2
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)
Informacje o przypadkach poważnych naruszeń, o których mowa w art. 10 ust. 1, i działaniach podjętych
w związku z nimi oraz o nieprzestrzeganiu warunków trwałości i działań naprawczych określonych w art.
10 ust. 2.
W roku 2018 nie stwierdzono poważnych naruszeń oraz nie były podejmowane żadne działania
naprawcze, o których mowa w art. 10 ust. 2.
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6.
INFORMACJE O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z ART. 41 UST. 8
(ART. 114 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)
Należy przedłożyć krótki opis działań podjętych w celu spełnienia przepisów określonych w art. 41. ust. 8
w odniesieniu do priorytetu w wysokości do 60 % wsparcia przyznanego sektorowi łodziowego
rybołówstwa przybrzeżnego, w tym dane dotyczące faktycznego udziału łodziowego rybołówstwa
przybrzeżnego w działaniach finansowanych w ramach środka na podstawie art. 41 ust. 2
Działanie 1.14 Wymiana i modernizacja silników nie zostało uruchomione do końca 2018 r.
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7.

INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ZAPEWNIENIA PUBLIKACJI
BENEFICJENTÓW (ART. 114 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)
Należy przedłożyć krótki opis działań podjętych zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia w sprawie
EFMR, ze specjalnym uwzględnieniem krajowego ustawodawstwa, w tym wszelkich obowiązujących
progów w odniesieniu do publikacji danych osób fizycznych
Realizując zadania związane z informacją i promocją wdrażania EFMR i Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze" Instytucja Zarządzająca w 2018 r. prowadziła 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, w tym publikację wykazu operacji realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego “Rybactwo i Morze”, zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej
(https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/sprawozdania/wykaz-operacji-dla-po-ryby2014-2020/)
Do powyższych zrealizowanych w 2018 roku lub prowadzonych na bieżąco działań można
w szczególności zaliczyć:
1. utrzymywanie i aktualizacja strony internetowej www.mgm.gov.pl w zakresie:












informacji nt. EFMR, opisu programu i jego możliwości,
legislacji UE i legislacji krajowej,
dokumentów programowych dla beneficjentów i instytucji pośredniczących,
monitorowania i sprawozdawczości w ramach programu, wśród nich Plany Kontroli, sprawozdania
miesięczne, wykaz operacji dla PO RYBY 2014-2020, wzory sprawozdań z realizacji operacji,
obowiązków i działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikacja Księgi Wizualizacji Znaku
oraz obowiązujące logotypy używane w ramach działań informacyjno–promocyjnych,
interpretacji, wydawanych w ramach Programu,
funkcjonowania Komitetu Monitorującego, w tym skład KM, zarządzenia oraz podjęte uchwały,
przykładów operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020;
wydzielenia specjalnej sekcji strony internetowej i publikacji informacji na temat operacji
innowacyjnych,
zamieszczenia podsumowań dotyczących środków mających na celu zapewnienie zgodności z
przepisami WPRyb,
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;
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 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.
1. informowanie potencjalnych beneficjentów w trakcie różnych spotkań, konferencji o
możliwościach finansowania w ramach programu operacyjnego.
2. 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.
3. w przyszłości, w ramach zaawansowania wdrażania programu zostaną zamieszczone
podsumowania dotyczące przypadków nieprzestrzegania przepisów przez państwa członkowskie
lub beneficjentów, a także działań naprawczych, takich jak korekty finansowe.
1. wystawianie emblematu Unii w siedzibie instytucji zarządzającej w miejscu widocznym dla ogółu
społeczeństwa;
2. przygotowanie oraz emisja w TVP w 2018 r. materiałów poświęconych m.in. rybactwu
śródlądowemu, akwakulturze, przetwórstwie ryb, rybołówstwu morskiemu w ramach wdrażania
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020);
3. udział Ministra, Dyrektorów oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Programu
w licznych konferencjach, seminariach, sympozjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne,
działające na rzecz rybactwa;
4. publikowanie w 2018 r., artykułów sponsorowanych poświęconych EFMR i PO RYBY 20142020, w dzienniku „Kurier Szczeciński” - opatrzonych logotypami Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”, Unii Europejskiej;
5. przygotowanie i dystrybucja w trakcie wydarzeń materiałów informacyjno-promocyjnych, broszur
i ulotek zawierających informacje nt. EFMR, PO RYBY 2014-2020 oraz poszczególnych
Priorytetów i działań;
6. uczestnictwo Instytucji Zarządzającej w wydarzeniach organizowanych na terenie kraju, gdzie, w
ramach stoisk promujących EFMiR oraz PO RYBY 2014-2020, przekazywane były wśród
potencjalnych beneficjentów i wszystkich zainteresowanych stron informacje dotyczące celów
programu operacyjnego i możliwości finansowania, oferowanych w ramach EFMR.
Instytucje pośredniczące PO RYBY 2014 - 2020 również realizowała plany informacyjno - promocyjne,
w odneisieniu do wdrażanych przez nie działań i Priorytetów, przede wszystkim w zakresie:
1. informowania ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów i beneficjentów w tym podmioty
wymienione w art. 97 ust. 1 lit. b rozporządzenia 508/2014 oraz ust. 2 pkt 3 załącznik V do tego
rozporządzenia o realizowanych priorytetach, działaniach, możliwościach finansowania w ramach
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze";
2. Informowania beneficjentów o wkładzie Unii Europejskiej w realizowanych operacjach;
3. Informowania ogółu społeczeństwa o roli odgrywanej przez Unię Europejską w Programie
Operacyjnym "Rybactwo i Morze";
4. Informowanie o efektach wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
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Realizacja ww. zadań miała miejsce przede wszystkim w zakresie przekazywana informacji za
pośrednictwem portalu internetowego, emisji programów w telewizji regionalnej, udziale w
konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe, a
także w ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprezach poświęconych rybołówstwu, rybactwu,
przetwórstwu rybnemu.
Wszystkie działania komunikacyjne podejmowanie przez Instytucję Zarządzającą oznaczone są
stosownymi logotypami UE wraz z odniesieniem do EFMR, jak też PO RYBY 2014-2020.
Podczas spotkań szkoleniowych, informacyjnych i seminariów zapewniona jest wizualizacja 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.

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z PLANEM EWALUACJI I SYNTEZĄ WYNIKÓW WSZYSTKICH
EWALUACJI (ART. 114 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014, ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 1303/2013)
Należy przedstawić krótki opis działań podjętych w związku z wykonaniem planu ewaluacji, z
uwzględnieniem działań podjętych w wyniku ewaluacji.
Należy przedstawić syntezę wniosków ze wszystkich przeprowadzonych w trakcie programu ewaluacji,
które udostępniono w trakcie poprzedniego roku budżetowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu
referencyjnego wykorzystanych sprawozdań z ewaluacji.
Należy tu również udostępnić wszystkie ewaluacje, które udostępniono publicznie zgodnie z art. 54 ust. 4
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
W 2018 r. Instytucja Zarządzająca nie przeprowadzała ewaluacji w rozumieniu art. 54 rozporządzenia nr
1303/2014, ze względu na trwający proces desygnacyjny i krótkim okresem jaki upłynął od wprowadzenia
do systemu zarządzania i kontroli rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu Instytucji
Audytowej.
Pod koniec 2018 r. InstytucjaZarządzająca przeprowadziła wewnętrzną ocenę systemu monitoringu w
ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, która miała na celu udzielenie odpowiedzi na 3
pytania dotyczące systemu monitoringu:
1. Czy system monitoringu zapewnia dane do sprawozdań KE?
2. Czy system monitoringu zapewnia prawidłowe dane dotyczące wskaźników produktu?
3. Czy system monitoringu zapewnia prawidłowe dane dotyczące wskaźników rezultatu?
W wyniku oceny IZ stwierdziła, że zmiana rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z
dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i
końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych spowodowała, że na potrzeby określania celów
pośrednich i końcowych Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” można uwzględnić również
operacje, które nie zostały zakończone, co nie znalazło odzwierciedlenia w niektórych dokumentach
programowych – wzorach sprawozdań rocznych dla instytucji pośredniczących oraz w instrukcjach do
tych sprawozdań
Zatwierdzona w listopadzie 2018 r. przez KE zmiana PO RYBY 2014 – 2020 uwzględniła również
doprecyzowanie wytycznych FAME – jednostki wspierającej Komisję Europejską w zakresie monitoringu
i ewaluacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie monitorowania wskaźników
rezultatu. Zmiana programu określa monitorowanie wskaźników w znacznie węższy sposób niż wytyczne,
zwalniając część beneficjentów z obowiązku raportowania niektórych wskaźników.
Instrukcje sporządzania sprawozdań rocznych przez beneficjentów nie precyzowały, w jaki sposób dane w
poszczególnych wskaźnikach powinny być przedstawiane – nie precyzując sposobu ich prezentacji oraz
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okresów referencyjnych. Nie jest również sprecyzowane, w jakim czasie od zakończenia realizacji
operacji sprawozdania roczne powinny być składane.
Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych przez instytucje pośredniczące nie precyzuje, które dane
powinny zostać przedstawiane w tych sprawozdaniach. Zgodnie z wytycznymi KE, w sprawozdaniach
rocznych powinny znajdować się jedynie ostatecznie zatwierdzone dane dla danej operacji, jednak
instrukcja dla IP nie precyzowała tej definicji.
Ponadto, analiza wzorów wniosków o dofinansowanie i wzorów umów o dofinansowanie wykazała, że
zapisy odnoszące się do wskaźników rezultatu mogą być mylące dla Beneficjentów, co powoduje
niewiarygodne przedstawianie danych niezbędnych do wypełnienia pola nr 23 raportu Infosys. Zapisy
wzorów wniosków o dofinansowanie i wzorów umów o dofinansowanie mogły sugerować, że od
osiągnięcia konkretnych, określonych w umowach wartości wskaźników rezultatu może zależeć
wysokość wypłaconej pomocy finansowej. W związku z tym, większość wnioskodawców deklarowała, że
dany wskaźnik nie odpowiada specyfice realizowanej operacji albo że nie zwiększy się w wyniku
realizacji operacji.
W wyniku analizy systemu informatycznego stwierdzono, że w systemie gromadzone są nie wszystkie
informacje niezbędne do sporządzenia raportu Infosys, wynikającego z art. 97 ust. 1 rozporządzenia
508/2014. System spełnia wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia nr 480/2014, natomiast w
ramach niektórych działań nie ma możliwości wprowadzania danych dotyczących rodzaju realizowanych
operacji . Ze względu na braki funkcjonalności w systemie informatycznym nie ma również możliwości
automatycznego wygenerowania raportu Infosys bezpośrednio z systemu informatycznego, a do jego
wykonania potrzebna jest manualne przetworzenie danych wygenerowanych z tego systemu.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Instytucja Zarządzająca stwierdziła, że w celu zapewnienia
prawidłowości funkcjonowania systemu monitorowania, należy:
- dostosować wzór sprawozdania rocznego dla instytucji pośredniczących wraz z instrukcją do aktualnych
przepisów i wytycznych odnoszących się do ram wykonania,
- doprecyzować zasady raportowania wskaźników rezultatu w taki sposób, żeby zapewniał przejrzyste i
rzetelne ich monitorowanie przez Beneficjentów, przede wszystkim w zakresie zrozumiałych definicji i
okresów referencyjnych, a także czytelnych przepisów zawartych we wzorach wniosków o
dofinansowanie, wzorach umów oraz w dokumentach programowych zamieszczanych na stronach
internetowych instytucji wdrażających Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”,
- dostosować wzory sprawozdań składanych przez Beneficjentów do zmienionego Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
- opracować system zatwierdzania wartości wskaźników rezultatu przez instytucje pośredniczące,
- należy dokonać niezbędnych zmian w systemie informatycznym w taki sposób, żeby wszystkie dane
wynikające z rozporządzenia 1242/2014 i 1243/2014 mogły być wprowadzone do tego systemu, a także,
żeby generowanie raportu Infosys wymagało jak najmniej ingerencji użytkownika w przygotowanie
ostatecznego kształtu tego raportu.
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Przewiduje się, że wszystkie rekomendacje zostaną wypełnione w 2019 r. Rekomendacje związane z
systemem informatycznym zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu niezbędnej analizy dotyczącej
konstrukcji systemu informatycznego wspierającego wdrażanie PO RYBY 2014 – 2020.
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9.
STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (ART. 50 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 1303/2013)
Streszczenie zawartości rocznego sprawozdania z realizacji należy udostępnić publicznie i zamieścić w
internecie w formie oddzielnego dokumentu, jako załącznik do rocznego sprawozdania z realizacji.
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10.

SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (ART. 46 UST. 1
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)
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11.

OPIS AKTUALNEGO STANU WDROŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 4
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)
11.1.

Ocena danych i postępów w realizacji celów programu

W odniesieniu do każdego priorytetu Unii należy przeprowadzić ocenę informacji i danych przedłożonych
w części A oraz postępów w realizacji celów programu (z uwzględnieniem wniosków i zaleceń z
ewaluacji)
Priorytet Unii
Ocena danych i postępów w realizacji celów programu
1 - Promowanie rybołówstwa
Przyjęty w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
zrównoważonego środowiskowo,
system monitorowania i raportowania wskaźników rezultatu
zasobooszczędnego, innowacyjnego, przewiduje dla większości działań roczny okres referencyjny po
konkurencyjnego i opartego na
zakończeniu wszystkich działań związanych z operacją (z
wiedzy
wyjątkiem tych wskaźników rezultatu, których wyniki są możliwe
do określenia na etapie wniosku o płatność końcową).
Dla określenia osiągniętej wartości w okresie sprawozdawczym
należy podać najbardziej aktualne dane posiadane przez
Beneficjenta w okresie roku po wdrożeniu wszystkich efektów
realizacji operacji. Beneficjent może zdecydować, czy podać
wartość dla roku kalendarzowego następującego po wdrożeniu
wszystkich efektów realizowanej operacji, czy przyjąć inny roczny
okres referencyjny (np. dla operacji, której wszystkie efekty
zostały wdrożone w dniu 5 maja 2019 r. przyjąć okres referencyjny
od 1 czerwca 2019 r. do 30 maja 2020r.)
Beneficjent powinien podać w sprawozdaniu rocznym wybrany
przez siebie okres referencyjny monitorowania wskaźnika.
Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć
przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być
rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia
sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali
płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli
Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r.,
pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31
stycznia 2020 r.
Większość płatności końcowych w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dotyczyła rekompensat za
trwałe i tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Dopiero
od 2018 r. beneficjenci PO RYBY 2014 – 2020 zaczęli składać
wnioski o płatność końcową w ramach projektów inwestycyjnych.
Ze względu na przyjęty w programie okres sprawozdawczy
przypadający na koniec stycznia każdego roku, począwszy od roku
2020 zaczną napływać dane monitoringowe, a tym samym będzie
można ocenić postępy Programu Operacyjnego w odniesieniu do
celów dotyczących rezultatów.
W 2018 r. wciąż trwały nabory wniosków o dofinansowanie w
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Priorytet Unii

Ocena danych i postępów w realizacji celów programu
ramach Priorytetu 1, jednak najważniejszym zadaniem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa była ocena wniosków o
dofinansowanie złożonych pod koniec roku poprzedniego i
rozliczanie zrealizowanych operacji.
Tylko w 2018 r. ARiMR zatwierdziła do realizacji 1733 operacje,
na łączną kwotę opiewającą niemal na 300 mln złotych, co
stanowi ponad 30% dostępnej alokacji tego priorytetu. Według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatwierdzono do realizacji 3184
operacje, na łączną kwotę ponad 582 mln złotych (ponad 59%
alokacji).
Również w kwestii kontraktowania środków należy zwrócić uwagę
na stale zwiększające się tempo realizacji. W 2018 r. ARiMR
podpisała 922 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę
dofinansowania przekraczającą 286 mln zł (29,12% alokacji). Od
początku realizacji Programu Operacyjnego zakontraktowano 2174
umowy czynne na łączną kwotę 454 mln zł (46% dostępnej
alokacji). Tym samym, w roku 2018 podpisano 63% wszystkich
umów zakontraktowanych do tej pory w ramach tego Priorytetu.

Nieco wolniejszy postęp miał miejsce w kwestii rozliczania
realizowanych operacji. W 2018 r. ARiMR rozliczyła wydatki w
ramach 647 operacji, na łączną kwotę 77 mln zł (7,84% dostępnej
alokacji). Od początku wdrażania Programu Operacyjnego
rozliczono prawie 20% wydatków w ramach tego priorytetu.
Wolniejsze tempo rozliczania wydatków wynika przede wszystkim
z zakończenia realizacji działania 1.6 Trwałe zaprzestanie
działalności połowowej , a także z faktu, że zakontraktowane
operacje o charakterze inwestycyjnych są w fazie realizacji.
Należy przy tym zauważyć, że do końca 2018 r. nie została jeszcze
przeprowadzona procedura legislacyjna na szczeblu krajowym
związana z podziałem środków na poszczególne priorytety po
zmianie programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” i
zwiększeniu alokacji na Priorytet 1. Tym samym, Instytucja
Zarządzająca nie miała możliwości ogłoszenia nowych naborów w
2018 r. na działania, w ramach których zwiększono alokację
finansową w wyniku zmiany Programu Operacyjnego.
Mając na uwadze przedstawiony powyżej znaczne przyspieszenie
realizacji Priorytetu 1, nie widać większych zagrożeń we
wdrażaniu tego Priorytetu w następnych latach realizacji PO
RYBY 2014 - 2020.
2 - Wspieranie akwakultury
zrównoważonej środowiskowo,
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Priorytet Unii
zasobooszczędnej, innowacyjnej,
konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Ocena danych i postępów w realizacji celów programu
przewiduje dla większości działań roczny okres referencyjny po
zakończeniu wszystkich działań związanych z operacją (z
wyjątkiem tych wskaźników rezultatu, których wyniki są możliwe
do określenia na etapie wniosku o płatność końcową).
Dla określenia osiągniętej wartości w okresie sprawozdawczym
należy podać najbardziej aktualne dane posiadane przez
Beneficjenta w okresie roku po wdrożeniu wszystkich efektów
realizacji operacji. Beneficjent może zdecydować, czy podać
wartość dla roku kalendarzowego następującego po wdrożeniu
wszystkich efektów realizowanej operacji, czy przyjąć inny roczny
okres referencyjny (np. dla operacji, której wszystkie efekty
zostały wdrożone w dniu 5 maja 2019 r. przyjąć okres referencyjny
od 1 czerwca 2019 r. do 30 maja 2020r.)
Beneficjent powinien podać w sprawozdaniu rocznym wybrany
przez siebie okres referencyjny monitorowania wskaźnika.
Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć
przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być
rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia
sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali
płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli
Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r.,
pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31
stycznia 2020 r.
Większość płatności końcowych w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dotyczyła rekompensat za
trwałe i tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Dopiero
od 2018 r. beneficjenci PO RYBY 2014 – 2020 zaczęli składać
wnioski o płatność końcową w ramach projektów inwestycyjnych.
Ze względu na przyjęty w programie okres sprawozdawczy
przypadający na koniec stycznia każdego roku, począwszy od roku
2020 zaczną napływać dane monitoringowe, a tym samym będzie
można ocenić postępy Programu Operacyjnego w odniesieniu do
celów dotyczących rezultatów.
Tylko w 2018 r. ARiMR zatwierdziła do realizacji 1207 operacji,
na łączną kwotę opiewającą na ponad 446 mln złotych, co stanowi
ponad 51% dostępnej alokacji tego priorytetu. Według stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r. zatwierdzono do realizacji 1461 operacji,
na łączną kwotę ponad 702 mln złotych (ponad 80% alokacji).
Również w kwestii kontraktowania środków należy zwrócić uwagę
na stale zwiększające się tempo realizacji. W 2018 r. ARiMR
podpisała 1142 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę
dofinansowania przekraczającą 377 mln zł (ponad 43% alokacji).
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Priorytet Unii

Ocena danych i postępów w realizacji celów programu
Od początku realizacji Programu Operacyjnego zakontraktowano
1161 umów czynnych na łączną kwotę 390 mln zł (44% dostępnej
alokacji). Tym samym, w roku 2018 podpisano 97% wszystkich
umów zakontraktowanych do tej pory w ramach tego Priorytetu.
Bardzo szybki postęp w ramach Priorytetu 2 miał miejsce również
w kwestii rozliczania realizowanych operacji. W 2018 r. ARiMR
rozliczyła wydatki w ramach 987 operacji, na łączną kwotę ponad
240 mln zł (27,60 % dostępnej alokacji). Od początku wdrażania
Programu Operacyjnego rozliczono prawie 28% wydatków w
ramach tego priorytetu. Duże temp rozliczania operacji wynika
przede wszystkim z wydatków poniesionych w ramach działania
2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach
którego rozliczono wydatki w zakresie 909 operacji na łączną
kwotę ponad 208 mln zł, stanowiącą prawie 100% dostępnej
alokacji w ramach tego działania.
Duży wpływ na tempo realizacji Priorytetu 2 miały zmiany na
szczeblu krajowym dotyczące wdrażania Priorytetu 2:
•
Pomoc na realizację operacji w ramach działania
akwakultura świadcząca usługi środowiskowe przyznaje się w
formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo z góry za cały
pięcioletni okres realizacji zobowiązań (przed nowelizacją:
wypłacana raz na rok przez 5 lat, za każdy rok kalendarzowy
realizacji zobowiązań).Umożliwiło to wypłatę rekompensaty z
góry za realizację poszczególnych zobowiązań określonych w
rozporządzeniu. Zmiana ma na celu przyspieszenie wydatkowania
środków finansowych i realizację zasady n+3. Beneficjenci
pomocy są zobowiązani do potwierdzenia wykonania zobowiązań
co roku w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym
roku realizacji operacji. Dodatkowo zostanie zapewniona 100%
kontrola na miejscu realizacji operacji.
•
Rozszerzono listę potencjalnych beneficjentów działania
ubezpieczenia zasobów akwakultury o organizacje rybackie i
stosowne zwiększenie poziomu dofinasowania dla operacji
realizowanych przez te organizacje. Zmiana ma na celu
zwiększenie zainteresowania ubezpieczeniami poprzez
zastosowanie preferencyjnych warunków dofinasowania w
przypadku beneficjenta zbiorowego, co powinno bezpośrednio
także wzbudzić zainteresowanie towarzystw ubezpieczeniowych.
Pomoc przyznaje się w formie dofinansowania składki
ubezpieczenia w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych w
przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie
chowu lub hodowli ryb lub 75% kosztów kwalifikowalnych w
przypadku organizacji producentów ryb i ich związków lub
stowarzyszeń realizujących statutowe zadania w zakresie rybactwa.
(przed nowelizacją: w wysokości do 50% tej składki)
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Priorytet Unii
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•
Wyłączono z obowiązku zabezpieczenia należytego
wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie
w przypadku ubiegania się o pomoc finansową przez organizacje
producentów ryb i ich związki lub stowarzyszenia realizujące
statutowe zadania w zakresie rybactwa. Zmiana ma związek z
rozszerzeniem kręgu potencjalnych beneficjentów działania 2.7
ubezpieczenia zasobów akwakultury o organizacje rybackie.
Organizacje rybackie jako beneficjent zbiorowy działania 2.7 będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie w zwiększonej wysokości, w
przypadku skupienia w formie beneficjenta zbiorowego, wielu
przedstawicieli podmiotów akwakultury. J
•
Umożliwienie wypłat rekompensat beneficjentom w
zakresie działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe
na podstawie umowy o dofinasowanie. Takie rozwiązanie było już
stosowane w analogicznym do obecnego działaniu wodno¬
środowiskowym w okresie programowania 2007–2013. Wówczas
w celu przyspieszenia wydatkowania środków finansowych,
dokonano modyfikacji rozporządzenia i udzielono beneficjentom
pomocy finansowej z góry. Beneficjenci byli jednocześnie
zobowiązani do realizacji poszczególnych pakietów
wodnośrodowiskowych zgodnie z założeniami Programu.
Mając na uwadze fakt, że do końca 2018 r. zatwierdzono do
realizacji operacje na kwotę przekraczającą 80% dostępnej alokacji
i na coraz szybsze rozliczanie wydatków w ramach Priorytetu 2,
nie widać większych zagrożeń we wdrażaniu tego Priorytetu w
następnych latach realizacji PO RYBY 2014 - 2020.

3 - Wspieranie wdrażania przepisów
WPRyb

Specyfika wdrażania Priorytetu 3 powoduje, że nabory wniosków
o dofinansowanie przeprowadzane są jedynie na potrzeby
instytucji wybranych przez Instytucję Zarządzającą do realizacji
działań w zakresie kontroli i egzekwowania oraz gromadzenia
danych. Tym samym, realizację operacji można zaplanować i nie
zależy od czynników zewnętrznych.
Priorytet ten związany jest z bieżącą działalnością Inspektorów
Rybołówstwa Morskiego, Państwowej Straży Rybackiej,
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i
Morskiego Instytutu Rybackiego.
Do końca 2018 r. zatwierdzono do realizacji i zakontraktowano
operacje na całą dostępną alokację działań związanych z
modernizacją i zakupem statków, a także z gromadzeniem danych,
co wraz z dotychczas zakontraktowanymi wydatkami na działania
związane z kontrolą i egzekwowaniem stanowi 86% alokacji w
ramach tego Priorytetu.
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Pozostała część alokacji kontraktowana będzie na bieżąco, a jej
przeznaczeniem będzie statutowa działalność związana z kontrolą
przeprowadzaną przez Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego i
Państwową Straż Rybacką.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że realizacja
Priorytetu 3 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętymi
założeniami.

4 - Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej

Przyjęty w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
system monitorowania i raportowania wskaźników rezultatu
przewiduje dla większości działań roczny okres referencyjny po
zakończeniu wszystkich działań związanych z operacją (z
wyjątkiem tych wskaźników rezultatu, których wyniki są możliwe
do określenia na etapie wniosku o płatność końcową).
Dla określenia osiągniętej wartości w okresie sprawozdawczym
należy podać najbardziej aktualne dane posiadane przez
Beneficjenta w okresie roku po wdrożeniu wszystkich efektów
realizacji operacji. Beneficjent może zdecydować, czy podać
wartość dla roku kalendarzowego następującego po wdrożeniu
wszystkich efektów realizowanej operacji, czy przyjąć inny roczny
okres referencyjny (np. dla operacji, której wszystkie efekty
zostały wdrożone w dniu 5 maja 2019 r. przyjąć okres referencyjny
od 1 czerwca 2019 r. do 30 maja 2020r.)
Beneficjent powinien podać w sprawozdaniu rocznym wybrany
przez siebie okres referencyjny monitorowania wskaźnika.
Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć
przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być
rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia
sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali
płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli
Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r.,
pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31
stycznia 2020 r.
Dopiero od 2018 r. beneficjenci Priorytetu 4 PO RYBY 2014 –
2020 zaczęli składać wnioski o płatność końcową w ramach
projektów inwestycyjnych. Ze względu na przyjęty w programie
okres sprawozdawczy przypadający na koniec stycznia każdego
roku, począwszy od roku 2020 zaczną napływać dane
monitoringowe, a tym samym będzie można ocenić postępy
Programu Operacyjnego w odniesieniu do celów dotyczących
rezultatów.
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Od maja 2017 roku Rybackie Lokalne Grupy Działania rozpoczęły
nabory wniosków u beneficjentów programu w ramach 36
wdrażanych Lokalnych Strategii Rozwoju .
Tylko w 2018 r. lokalne grupy działania wybrały do
dofinansowania 1007 operacji na łączną kwotę przekraczającą 129
milionów złotych, a wraz z działaniami dotyczącymi współpracy
zdecydowano o dofinansowaniu dla 1050 operacji na kwotę ponad
132 mln zł, co stanowi 35% dostępnej alokacji dla Priorytetu 4. Od
początku wdrażania Programu zadecydowano o wyborze do
dofinansowania 1904 operacji na łączną kwotę przekraczającą
281mln zł, co stanowi ponad 75% dostępnej alokacji.
Według stanu na koniec grudnia 2018 r. zawartych zostało 1112
umów czynnych, na kwotę ponad 170 mln zł (45% alokacji), z
czego 965 zostało zawartych w roku 2018, na kwotę 142 mln zł.
Ze względu na fakt późnego rozpoczęcia naborów wniosków o
dofinansowanie w ramach większości lokalnych grup działania, do
końca 2018 r. instytucje pośredniczące dla Priorytetu 4 rozliczyły
wydatki w wysokości jedynie około 39 mln zł, co stanowi ok. 10%
dostępnej alokacji. Należy zwrócić jednak uwagę, że operacje
realizowane w ramach Priorytetu 4 w większości obejmują
działania o charakterze inwestycyjnym, które wymagają długiego
terminu realizacji. Niemniej jednak, pod koniec 2018 r. liczba
złożonych wniosków o płatność w ramach tego priorytetu znacznie
wzrosła i opiewa na kwotę ponad 65 mln zł, a więc prawie
dwukrotnie wyższą niż dotychczasowe wydatki.
W roku 2018 dokonano nowelizacji ww. rozporządzeń, których
celem było przyśpieszenie wdrożenia Priorytetu 4 poprzez
ułatwienie aplikowania o środki z ww. Priorytetu oraz
uproszczenie budzących wątpliwości zapisów ww. Rozporządzeń,
co można zauważyć porównując ilość podpisanych umów na
koniec 2017 i 2018 r. Ilość ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie.
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca była w ciągłym kontakcie z
16 Instytucjami pośredniczącymi w celu wyjaśniania wątpliwości
oraz interpretowania zapisów aktów prawnych dotyczących
Priorytetu 4, jednocześnie monitorując dotrzymanie realizacji
zasady n+3.

5 - Wspieranie obrotu i
przetwarzania
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Przyjęty w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
system monitorowania i raportowania wskaźników rezultatu
przewiduje dla większości działań roczny okres referencyjny po
zakończeniu wszystkich działań związanych z operacją (z
wyjątkiem tych wskaźników rezultatu, których wyniki są możliwe
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do określenia na etapie wniosku o płatność końcową).
Dla określenia osiągniętej wartości w okresie sprawozdawczym
należy podać najbardziej aktualne dane posiadane przez
Beneficjenta w okresie roku po wdrożeniu wszystkich efektów
realizacji operacji. Beneficjent może zdecydować, czy podać
wartość dla roku kalendarzowego następującego po wdrożeniu
wszystkich efektów realizowanej operacji, czy przyjąć inny roczny
okres referencyjny (np. dla operacji, której wszystkie efekty
zostały wdrożone w dniu 5 maja 2019 r. przyjąć okres referencyjny
od 1 czerwca 2019 r. do 30 maja 2020r.)
Beneficjent powinien podać w sprawozdaniu rocznym wybrany
przez siebie okres referencyjny monitorowania wskaźnika.
Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć
przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być
rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia
sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali
płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli
Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r.,
pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31
stycznia 2020 r.
Dopiero od 2018 r. beneficjenci Priorytetu 5 PO RYBY 2014 –
2020 zaczęli składać wnioski o płatność końcową w ramach
projektów inwestycyjnych. Ze względu na przyjęty w programie
okres sprawozdawczy przypadający na koniec stycznia każdego
roku, począwszy od roku 2020 zaczną napływać dane
monitoringowe, a tym samym będzie można ocenić postępy
Programu Operacyjnego w odniesieniu do celów dotyczących
rezultatów.
Mimo, że pierwsze naborory w ramach Priorytetu 5 odbyły się już
w 2017 r., jednak przed 2018 r. podpisano jedynie 5 umów o
dofinansowanie na kwotę 2,5 mln zł. W 2018 r. nastąpiła znaczna
intensyfikacja działań związanych z wdrażaniem tego Priorytetu.
Wnioskodawcy złożyli w 2018 r. 86 wniosków o dofinansowanie,
na kwotę blisko 171 mln zł, co stanowi ponad 50% dostępnej
alokacji. Jednakże ze względu na niekwalifikowalność części
wnioskowanych wydatków oraz na długi okres rozpatrywania
wniosków w ramach działania 5.4 Przetwarzanie produktów
rybołówstwa i akwakultury, aż 33 wnioski o dofinansowanie
zostały odrzucone (47 mln zł). Podpisano 60 umów na kwotę
ponad 83 mln zł (25% dostępnej alokacji), a do końca 2018 r.
rozliczono wydatki w ramach 28 operacji na łączną kwotę ponad
23,5 mln zł).
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Tempo realizacji Priorytetu 5 jest niższe niż oczekiwane. Wynika
to przede wszystkim z rezygnacji części wnioskodawców działania
5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, niższego
niż zakładano zainteresowania działaniem 5.1 Plany produkcji i
obrotu oraz brakiem konieczności zastosowania działania 5.2
Dopłaty do składowania. W ramach działania 5.3 Środki dotyczące
obrotu instytucja pośrednicząca znacząco przedłużyła proces oceny
wniosków o dofinansowanie, jednak zgodnie z przewidywaniami
umowy zostaną podpisane w II półroczu 2019 r.

6 - Wspieranie wdrażania
zintegrowanej polityki morskiej

Ze względu na specyfikę realizacji operacji w ramach Priorytetu 6
oraz opracowywanie założeń pod jego efektywne wdrażanie, do
maja 2018 r. nie przeprowadzono żadnych naborów wniosków o
dofinansowanie w ramach Priorytetu 6. W wyniku pierwszych
naborów złożono 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę
ponad 3,6 mln złotych. Nie została jednak podpisana żadna umowa
o dofinansowanie.
Działania tego priorytetu obejmują tzw. projekty miękkie
polegające na publikacjach naukowych oraz promowaniu
środowiska morskiego. Katalog beneficjentów był ograniczony w
głównej mierze do podmiotów publicznych realizujących zadania
statutowe objęte działem administracji rządowej gospodarka
morska, jednak podmioty te nie były zainteresowane
realizowaniem działań objętych Priorytetem 6.
Mając na uwadze fakt, że Priorytet 6 jest zdecydowanie
najmniejszym Priorytetem, a cała jego alokacja łącznie z rezerwą
wykonania wynosi zaledwie 3 333 334,00 euro, a także, że
działania tego priorytetu obejmują tzw. projekty miękkie
polegające na publikacjach naukowych oraz promowaniu
środowiska morskiego, a wiec działania o charakterze nie
inwestycyjnym, które mogą być zrealizowane w krótkim czasie,
Instytucja Zarządzająca nie widzi zagrożeń nieosiągnięcia celów
końcowych tego Priorytetu.

7 - Pomoc techniczna

Specyfika wdrażania Pomocy Technicznej powoduje, że nabory
wniosków o dofinansowanie przeprowadzane są jedynie na
potrzeby instytucji zaangażowanych w realizację Programu
Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Tym samym, realizację
operacji można zaplanować i nie zależy od czynników
zewnętrznych.
Priorytet ten związany jest z bieżącą działalnością Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa
Finansów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i
Urzędów Marszałkowskich.
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Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że realizacja
Pomocy Technicznej przebiega terminowo i zgodnie z przyjętymi
założeniami.

PL

80

PL
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Ocena poszczególnych priorytetów Unii w odniesieniu do kwestii, czy postępy w realizacji celów
pośrednich i końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną realizację, wraz z podjętymi lub
planowanymi działaniami naprawczymi, jeśli to stosowne
Priorytet Unii

Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
1 - Promowanie rybołówstwa
Ramy wykonania stanowią zestaw celów pośrednich i celów
zrównoważonego środowiskowo,
końcowych Programu, mierzonych wskaźnikami finansowymi i
zasobooszczędnego, innowacyjnego,
wskaźnikami produktu, które Państwo członkowskie powinno
konkurencyjnego i opartego na wiedzy osiągnąć na koniec 2018 r. i 2023 r.
Wskaźniki finansowe - cele pośrednie dotyczą całkowitej kwoty
wydatków publicznych poświadczonych przez Instytucję
Certyfikującą do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi KE, do wartości kamieni milowych
dotyczących celów pośrednich ram wykonania, mogą zostać
zaliczone również wydatki poniesione przez Beneficjentów w
2018 r., które zostały zrefundowane w roku 2019, jednak przed
dniem przedstawienia rocznego sprawozdania z wdrażania.
Wskaźniki produktu – można do nich zaliczyć:
1)

Operacje zakończone i wypłacone

2)

Operacje zakończone, ale niewypłacone

3)

Operacje z płatnością częściową

Ponadto, zgodnie z wytycznymi KE w dniu 5 czerwca br., od
poszczególnych instytucji zarządzających zależy, czy podejmie
się indywidualne podejście do każdego przypadku w celu
uwzględnienia operacji objętych decyzją o przyznaniu pomocy,
ale w przypadku których beneficjent nie zadeklarował żadnych
wydatków.
Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą metodologią,
do wartości celów pośrednich w zakresie wskaźników produktu
zostały zaliczone te operacje, w ramach których co najmniej
jeden wniosek o płatność refundacyjną został złożony do końca
2018 r. W przypadku wskaźników finansowych, do celów
pośrednich zaliczono wydatki zadeklarowane do Komisji
Europejskiej do końca 2018 r. oraz wydatki, które zostały
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zadeklarowane w 2019 r. do KE na podstawie wniosków o
płatność złożonych przez Beneficjentów do instytucji
pośredniczących nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r., co
zapewnia, że nie zakwalifikowano wydatków poniesionych w
późniejszym terminie.
Cele pośrednie priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli
wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co
najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W
drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują
trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie priorytetu uważa się
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego
osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85%
wartości odpowiedniego celu pośredniego musi osiągnąć co
najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego.
Opóźnienia związane z realizacją celów pośrednich ram
wykonania dotyczyły realizacji wskaźnika 1.3 Liczba projektów
dot. wartości dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych
połowów oraz portów rybackich, miejsc wyładunku, hangarów i
przystani. Wskaźnik zasilany jest przez trzy działania: 1.5, 1.11 i
1.12. w ramach których do końca 2017 r. ARiMR podpisała
jedynie 6 umów o dofinansowanie.
Po ustaleniu niezbędnych procedur dotyczących wdrażania
działania 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i
wykorzystywanie niechcianych połowów, w 2018 r. podpisano
154 umowy o dofinansowanie w ramach tego działania, a w
ramach 23 operacji złożono wnioski o płatność do końca grudnia
2018 r. Łącznie, w ramach trzech działań zasilających wskaźnik
1.3 Liczba projektów dot. wartości dodanej, jakości,
wykorzystania przypadkowych połowów oraz portów rybackich,
miejsc wyładunku, hangarów i przystani, do końca 2018 r.
złożono wnioski o płatność w ramach 29 operacji, co pozwoliło
zrealizować cel pośredni dla tego wskaźnika na poziomie
120,83%.
Od początku realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” wskaźnik Liczba projektów dot. zawieszenia działalności
realizowany był systematycznie, do końca 2018 r. złożono
wnioski o płatność w ramach 1561 operacji, co pozwoliło
zrealizować cel pośredni tego wskaźnika na poziomie 111,50%,
pomimo, że zmiana Programu Operacyjnego znacznie
zwiększyła wartość celu pośredniego dla tego wskaźnika do
wartość 1400 operacji.
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Wartość wskaźnika finansowego wyniosła 44 486 530,10 €, co
stanowi 300,58% celu pośredniego.
Wartości celów końcowych ram wykonania dla Priorytetu 1
wynoszą:
Wskaźnik produktu 1.3 - Liczba projektów dot. wartości
dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych połowów oraz
portów rybackich, miejsc wyładunku, hangarów i przystani - 122
Wskaźnik produktu 1.10 - Liczba projektów dot. zawieszenia
działalności - 3000
Wskaźnik finansowy - 242 523 328,00 euro.
Do końca 2018 r. zakontraktowano umowy na łączną kwotę
dofinansowania 454 119 928,66 zł, co stanowi 58,51% dostępnej
alokacji. W ramach wskaźnika produktu 1.3 zawarto 160 umów,
co już na tym etapie gwarantuje osiągnięcie tego wskaźnika.
Mając na uwadze dotychczasową realizację działania 1.10
Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej można
stwierdzić, ze nie istnieją zagrożenia związane ze spełnieniem
celów końcowych dla Priorytetu 1.

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

Ramy wykonania stanowią zestaw celów pośrednich i celów
końcowych Programu, mierzonych wskaźnikami finansowymi i
wskaźnikami produktu, które Państwo członkowskie powinno
osiągnąć na koniec 2018 r. i 2023 r.
Wskaźniki finansowe - cele pośrednie dotyczą całkowitej kwoty
wydatków publicznych poświadczonych przez Instytucję
Certyfikującą do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi KE, do wartości kamieni milowych
dotyczących celów pośrednich ram wykonania, mogą zostać
zaliczone również wydatki poniesione przez Beneficjentów w
2018 r., które zostały zrefundowane w roku 2019, jednak przed
dniem przedstawienia rocznego sprawozdania z wdrażania.
Wskaźniki produktu – można do nich zaliczyć:
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Priorytet Unii

Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
1)

Operacje zakończone i wypłacone

2)

Operacje zakończone, ale niewypłacone

3)

Operacje z płatnością częściową

Ponadto, zgodnie z wytycznymi KE w dniu 5 czerwca br., od
poszczególnych instytucji zarządzających zależy, czy podejmie
się indywidualne podejście do każdego przypadku w celu
uwzględnienia operacji objętych decyzją o przyznaniu pomocy,
ale w przypadku których beneficjent nie zadeklarował żadnych
wydatków.
Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą metodologią,
do wartości celów pośrednich w zakresie wskaźników produktu
zostały zaliczone te operacje, w ramach których co najmniej
jeden wniosek o płatność refundacyjną został złożony do końca
2018 r. W przypadku wskaźników finansowych, do celów
pośrednich zaliczono wydatki zadeklarowane do Komisji
Europejskiej do końca 2018 r. oraz wydatki, które zostały
zadeklarowane w 2019 r. do KE na podstawie wniosków o
płatność złożonych przez Beneficjentów do instytucji
pośredniczących nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r., co
zapewnia, że nie zakwalifikowano wydatków poniesionych w
późniejszym terminie.
Cele pośrednie priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli
wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co
najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W
drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują
trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie priorytetu uważa się
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego
osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85%
wartości odpowiedniego celu pośredniego musi osiągnąć co
najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego.
Priorytet 2 był najpóźniej uruchomionym, poza Priorytetem 6,
spośród priorytetów PO RYBY 2014 – 2020. Ze względu na
duże zainteresowanie wnioskodawców działaniami 2.3.1, 2.3.2 i
2.3.3, cele pośrednie dla wskaźnika produktu Liczba projektów
dot. inwestycji produkcyjnych w akwakulturę nie były
zagrożone. Na koniec 2018 r. w ramach 109 operacji złożono co
najmniej jeden wniosek o płatność, co pozwoliło zrealizować cel
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Priorytet Unii

Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
pośredni w 363,33%.
Ze względu na konieczność rewizji sposobu przyznawania
pomocy w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi
środowiskowe, działanie to zostało uruchomione dopiero w 2018
r., jednak wysokie wydatkowanie (ponad 208 mln złotych),
pozwoliło zrealizować wskaźnik finansowy na poziomie 1130%.
Wartości celów końcowych ram wykonania dla Priorytetu 2
wynoszą:
Wskaźnik produktu 2.2 - Liczba projektów dot. inwestycji
produkcyjnych w akwakulturę - 560
Wskaźnik finansowy - 217 264 768,00 euro.
Do końca 2018 r. zakontraktowano w ramach wskaźnika
produktu 2.2 - Liczba projektów dot. inwestycji produkcyjnych
w akwakulturę 246 umów o dofinansowanie. Mając na uwadze
fakt dużego zainteresowania Beneficjentów działaniami objętymi
tym wskaźnikiem (do końca 2018 r. złożono 541 wniosków o
dofinansowanie) nie ma obaw z prawidłowym i efektywnym
wdrażaniem tego Priorytetu i osiągnięciem celów końcowych na
2023 r.

3 - Wspieranie wdrażania przepisów
WPRyb

Ramy wykonania stanowią zestaw celów pośrednich i celów
końcowych Programu, mierzonych wskaźnikami finansowymi i
wskaźnikami produktu, które Państwo członkowskie powinno
osiągnąć na koniec 2018 r. i 2023 r.
Wskaźniki finansowe - cele pośrednie dotyczą całkowitej kwoty
wydatków publicznych poświadczonych przez Instytucję
Certyfikującą do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi KE, do wartości kamieni milowych
dotyczących celów pośrednich ram wykonania, mogą zostać
zaliczone również wydatki poniesione przez Beneficjentów w
2018 r., które zostały zrefundowane w roku 2019, jednak przed
dniem przedstawienia rocznego sprawozdania z wdrażania.
Wskaźniki produktu – można do nich zaliczyć:
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Priorytet Unii

Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
1)

Operacje zakończone i wypłacone

2)

Operacje zakończone, ale niewypłacone

3)

Operacje z płatnością częściową

Ponadto, zgodnie z wytycznymi KE w dniu 5 czerwca br., od
poszczególnych instytucji zarządzających zależy, czy podejmie
się indywidualne podejście do każdego przypadku w celu
uwzględnienia operacji objętych decyzją o przyznaniu pomocy,
ale w przypadku których beneficjent nie zadeklarował żadnych
wydatków.
Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą metodologią,
do wartości celów pośrednich w zakresie wskaźników produktu
zostały zaliczone te operacje, w ramach których co najmniej
jeden wniosek o płatność refundacyjną został złożony do końca
2018 r. W przypadku wskaźników finansowych, do celów
pośrednich zaliczono wydatki zadeklarowane do Komisji
Europejskiej do końca 2018 r. oraz wydatki, które zostały
zadeklarowane w 2019 r. do KE na podstawie wniosków o
płatność złożonych przez Beneficjentów do instytucji
pośredniczących nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r., co
zapewnia, że nie zakwalifikowano wydatków poniesionych w
późniejszym terminie.
Cele pośrednie priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli
wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co
najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W
drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują
trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie priorytetu uważa się
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego
osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85%
wartości odpowiedniego celu pośredniego musi osiągnąć co
najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego.
Specyfika wdrażania Priorytetu 3 powoduje, że nabory
wniosków o dofinansowanie przeprowadzane są jedynie na
potrzeby instytucji wybranych przez Instytucję Zarządzającą do
realizacji działań w zakresie kontroli i egzekwowania oraz
gromadzenia danych. Tym samym, realizację operacji można
zaplanować i nie zależy od czynników zewnętrznych. W związku
z tym, cele pośrednie dla tego Priorytetu nie były zagrożone i
osiągnęły odpowiednio 650% zakładanego celu (w przypadku
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Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
wskaźnika produktu) oraz 1478,55% w odniesieniu do
wskaźnika finansowego.
Wartości celów końcowych ram wykonania dla Priorytetu 3
wynoszą:
Wskaźnik produktu 3.1 - Liczba projektów dot. wdrażania
unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa - 20.
Wskaźnik finansowy - 29 824 825,00 euro.
Do końca 2018 r. zakontraktowano 38 operacji realizujących
wskaźnik Liczba projektów dot. wdrażania unijnego systemu
kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa. Podpisano umowy na
łączną kwotę stanowiącą 84,39% alokacji. Cele końcowe na
2023 rok zostały niemal osiągnięte już na etapie weryfikacji
celów pośrednich, można przyjąć zatem, że cele końcowe
zostaną zrealizowane.

4 - Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej

Ramy wykonania stanowią zestaw celów pośrednich i celów
końcowych Programu, mierzonych wskaźnikami finansowymi i
wskaźnikami produktu, które Państwo członkowskie powinno
osiągnąć na koniec 2018 r. i 2023 r.
Wskaźniki finansowe - cele pośrednie dotyczą całkowitej kwoty
wydatków publicznych poświadczonych przez Instytucję
Certyfikującą do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi KE, do wartości kamieni milowych
dotyczących celów pośrednich ram wykonania, mogą zostać
zaliczone również wydatki poniesione przez Beneficjentów w
2018 r., które zostały zrefundowane w roku 2019, jednak przed
dniem przedstawienia rocznego sprawozdania z wdrażania.
Wskaźniki produktu – można do nich zaliczyć:
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1)

Operacje zakończone i wypłacone

2)

Operacje zakończone, ale niewypłacone

3)

Operacje z płatnością częściową
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Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
Ponadto, zgodnie z wytycznymi KE w dniu 5 czerwca br., od
poszczególnych instytucji zarządzających zależy, czy podejmie
się indywidualne podejście do każdego przypadku w celu
uwzględnienia operacji objętych decyzją o przyznaniu pomocy,
ale w przypadku których beneficjent nie zadeklarował żadnych
wydatków.
Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą metodologią,
do wartości celów pośrednich w zakresie wskaźników produktu
zostały zaliczone te operacje, w ramach których co najmniej
jeden wniosek o płatność refundacyjną został złożony do końca
2018 r. W przypadku wskaźników finansowych, do celów
pośrednich zaliczono wydatki zadeklarowane do Komisji
Europejskiej do końca 2018 r. oraz wydatki, które zostały
zadeklarowane w 2019 r. do KE na podstawie wniosków o
płatność złożonych przez Beneficjentów do instytucji
pośredniczących nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r., co
zapewnia, że nie zakwalifikowano wydatków poniesionych w
późniejszym terminie.
Cele pośrednie priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli
wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co
najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W
drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują
trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie priorytetu uważa się
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego
osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85%
wartości odpowiedniego celu pośredniego musi osiągnąć co
najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego.
Pierwsze konkursy w ramach lokalnych grup działania zostały
przeprowadzone dopiero w 2017 r. Dwuetapowy system wyboru
operacji do dofinansowania powoduje znaczne wydłużenie czasu
kontraktacji środków. Mimo działań instytucji zarządzającej
zmierzających do intensyfikacji wydatkowania środków
finansowych, na początku 2018 r. możliwych do poświadczenia
wydatków w ramach priorytetu było poniżej 4 mln złotych.
Zakładany cel pośredni dla wskaźnika finansowego na 2018 r.
okazał się być znacznie przeszacowany, w związku z czym,
instytucja zarządzająca przedstawiła do KE szczegółowe
wyjaśnienia oraz propozycję nowego celu pośredniego dla
wskaźnika finansowego w ramach Priorytetu 4 w wysokości 2,5
mln euro, co zostało zaakceptowane i uwzględnione w
zmienionym Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Ostatecznie wskaźnik finansowy osiągnął wartość 492,64% celu
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Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
pośredniego.
Wartości celów końcowych ram wykonania dla Priorytetu 4
wynoszą:
Wskaźnik produktu 4.1 - Liczba wybranych lokalnych strategii
rozwoju - 36
Wskaźnik finansowy - 93 764 700,00 euro.
Cele końcowe w zakresie wskaźnika produktu zostały spełnione
już w 2017 r. w związku z dokonaniem wyboru 36 lokalnych
grup działania. Tempo realizacji Priorytetu 4 dostosowane jest
do harmonogramów określonych przez lokalne grupy działania.
Dotychczasowa realizacji tego priorytetu wskazuje, że cele
końcowe na rok 2023 zostaną osiągnięte.

5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania

Ramy wykonania stanowią zestaw celów pośrednich i celów
końcowych Programu, mierzonych wskaźnikami finansowymi i
wskaźnikami produktu, które Państwo członkowskie powinno
osiągnąć na koniec 2018 r. i 2023 r.
Wskaźniki finansowe - cele pośrednie dotyczą całkowitej kwoty
wydatków publicznych poświadczonych przez Instytucję
Certyfikującą do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi KE, do wartości kamieni milowych
dotyczących celów pośrednich ram wykonania, mogą zostać
zaliczone również wydatki poniesione przez Beneficjentów w
2018 r., które zostały zrefundowane w roku 2019, jednak przed
dniem przedstawienia rocznego sprawozdania z wdrażania.
Wskaźniki produktu – można do nich zaliczyć:
1)

Operacje zakończone i wypłacone

2)

Operacje zakończone, ale niewypłacone

3)

Operacje z płatnością częściową

Ponadto, zgodnie z wytycznymi KE w dniu 5 czerwca br., od
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Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
poszczególnych instytucji zarządzających zależy, czy podejmie
się indywidualne podejście do każdego przypadku w celu
uwzględnienia operacji objętych decyzją o przyznaniu pomocy,
ale w przypadku których beneficjent nie zadeklarował żadnych
wydatków.
Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą metodologią,
do wartości celów pośrednich w zakresie wskaźników produktu
zostały zaliczone te operacje, w ramach których co najmniej
jeden wniosek o płatność refundacyjną został złożony do końca
2018 r. W przypadku wskaźników finansowych, do celów
pośrednich zaliczono wydatki zadeklarowane do Komisji
Europejskiej do końca 2018 r. oraz wydatki, które zostały
zadeklarowane w 2019 r. do KE na podstawie wniosków o
płatność złożonych przez Beneficjentów do instytucji
pośredniczących nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r., co
zapewnia, że nie zakwalifikowano wydatków poniesionych w
późniejszym terminie.
Cele pośrednie priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli
wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania osiągnęły co
najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W
drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy wykonania obejmują
trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie priorytetu uważa się
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego
osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85%
wartości odpowiedniego celu pośredniego musi osiągnąć co
najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu pośredniego.
Stopień zaangażowania środków na obecnym etapie nie rodzi
konieczności podjęcia działań naprawczych.
Wartości celów końcowych ram wykonania dla Priorytetu 5
wynoszą:
Wskaźnik 5.1 - Liczba organizacji producentów lub
stowarzyszeń organizacji producentów, których plany produkcji i
wprowadzania do obrotu są wspierane - 15
Wskaźnik 5.3 - Liczba projektów dot. przetwórstwa - 55
Wskaźnik finansowy - 81 301 002,00 euro
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Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
Do końca 2018 r. zakontraktowano 46 umów o dofinansowania
dot. przetwórstwa, co zapewnia 86% realizacji celu końcowego,
już na tym etapie spełniając w wymaganym minimum spełnienie
celu końcowego. Stan realizacji pozostałych wskaźników
(wspieranych 10 organizacji oraz płatności na poziomie 6 445
588,49 euro) nie wskazują na problemy w realizacji celów
końcowych. Stopień zaangażowania środków na obecnym etapie
nie rodzi konieczności podjęcia działań naprawczych.

6 - Wspieranie wdrażania
zintegrowanej polityki morskiej

Ze względu na specyfikę realizacji operacji w ramach Priorytetu
6 oraz opracowywanie założeń pod jego efektywne wdrażanie,
do maja 2018 r. nie przeprowadzono żadnych naborów
wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 6. W wyniku
pierwszych naborów złożono 10 wniosków o dofinansowanie na
łączną kwotę ponad 3,6 mln złotych. Nie została jednak
podpisana żadna umowa o dofinansowanie. W związku z tym,
wszystkie cele pośrednie dla tego priorytetu osiągnęły na koniec
2018 r. wartość 0% zakładanego celu.
Działania tego priorytetu obejmują zarówno projekty
inwestycyjne, jak i tzw. projekty miękkie polegające na
publikacjach naukowych oraz promowaniu ochrony środowiska
morskiego. Katalog beneficjentów był ograniczony w głównej
mierze do podmiotów publicznych realizujących zadania
statutowe objęte działem administracji rządowej gospodarka
morska, jednak podmioty te nie były zainteresowane
realizowaniem działań objętych Priorytetem 6. Spośród
wybranych do dofinansowania operacji, 7 wnioskodawców
zrezygnowało z ich realizacji.
Mając na uwadze fakt, że Priorytet 6 jest zdecydowanie
najmniejszym Priorytetem, a cała jego alokacja łącznie z rezerwą
wykonania wynosi zaledwie 3 333 334,00 euro, a także fakt, że
działania tego priorytetu obejmują tzw. projekty miękkie
polegające na publikacjach naukowych oraz promowaniu
środowiska morskiego, a wiec działania o charakterze nie
inwestycyjnym, które mogą być zrealizowane w krótkim czasie,
Instytucja Zarządzająca nie widzi zagrożeń nieosiągnięcia celów
końcowych tego Priorytetu.

7 - Pomoc techniczna
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Pomoc Techniczna nie jest objęta ramami wykonania PO RYBY
2014 - 2020.
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Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi
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12.

HORYZONTALNE ZASADY WDRAŻANIA (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

12.1. Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych
w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do partnerstwa i wielopoziomowego
zarządzania, ze szczególnym naciskiem na rolę partnerów w wykonaniu programu.
Udział partnerów w komitecie monitorującym PO RYBY 2014-2020 - MGMIŻŚ
W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele:
 instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2014-2020 (instytucja zarządzająca,
pośrednicząca, certyfikująca),
 administracji rządowej i samorządowej (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
środowiska, spraw zagranicznych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Konwentu Marszałków Województw RP,
Związku Województw RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego),
 podmiotów naukowo badawczych (Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie),
 terenowej administracji rybackiej, zarządów portów morskich, rybackich lokalnych grup działania
działających w obszarze rybołówstwa morskiego oraz rybactwa śródlądowego,
 organizacji pozarządowych (działających w obszarach: ochrony środowiska, rybołówstwa
dalekomorskiego, przetwórstwa rybnego, rybactwa śródlądowego, rybactwa jeziorowego,
rybołówstwa bałtyckiego, rybołówstwa morskiego, rybołówstwa przybrzeżnego).
W 2018 roku KM PO RYBY 2014-2020 przyjął w trybie obiegowym 3 uchwały dotyczące zatwierdzenia
kryteriów wyboru operacji oraz jedną w zakresie zwiększenia limitu przyznawania pomocy.
Podczas VI posiedzenia (29 maja 2018 r.) KM PO RYBY 2014-2020 przyjął uchwałę zatwierdzającą
sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego za rok 2017.

12.2. Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych
w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do promowania równości mężczyzn i
kobiet oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań
przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie problematyki równości płci na poziomie programu.
Zasada równości szans płci jest jedną z naczelnych polityk horyzontalnych UE, której przestrzeganie
gwarantuje kobietom i mężczyznom równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów (środki
finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać. W sposób szczególny przez „promowanie
równości” należy rozumieć działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i
mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania
stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i
życia osobistego.

Zauważyć należy, iż PO RYBY 2014–2020 jest programem specyficznym, ukierunkowanym na wsparcie
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określonego sektora gospodarki, jakim jest rybactwo, oraz aspekty zintegrowanej polityki morskiej. Z tego
też powodu pomoc finansowa dotyczy skonkretyzowanego typu beneficjentów, tj. rybaków i hodowców
oraz ich rodzin, właścicieli statków, czy też organizacji rybackich. Dlatego zagadnienie równości kobiet i
mężczyzn oraz niedyskryminacji nie ma znaczącego wpływu na dostęp do pomocy finansowej.

Wyjątkiem mogą być bardzo specyficzne operacje, uzasadnione merytorycznie, do których realizacji jest
konieczne zaangażowanie pracowników odznaczających się określonymi warunkami fizycznymi (siła
fizyczna).
Kwestie równości będą przedmiotem analizy IZ PO RYBY 2014–2020 w zakresie monitorowania
wskaźników dotyczących osób fizycznych. Pozwoli to, jeśli będzie taka potrzeba, ocenić strukturę
beneficjentów PO RYBY 2014–2020 według płci.
Jednocześnie instytucje zaangażowane we wdrażanie PO RYBY 2014–2020 zostały zobowiązane do
przestrzegania zasady niedyskryminowania ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną pomimo faktu, że niniejszy program ma
neutralny charakter wobec realizacji tych polityk horyzontalnych.

12.3. Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych
w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, wraz z
przeglądem działań podjętych w celu promowania zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 8 rozporządzenia o wspólnych przepisach, cele funduszy objętych zakresem PL 146 PL
wspólnych ram strategicznych są osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia w
celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.
Ponadto, zgodnie z definicją określoną w Strategii Europa 2020 rozwój zrównoważony oznacza
wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej.

PO RYBY 2014–2020 w głównym zamierzeniu finansuje reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa, której
zasadniczym celem jest zrównoważony rozwój działalności rybackiej oraz ochrona zasobów na poziomie
pozwalającym na zachowanie oraz zwiększenie populacji
ryb, przede wszystkim wykorzystywanych do celów gospodarczych.

W przypadku większości działań, będą finansowane przedsięwzięcia minimalizujące wpływ działalności
człowieka na środowisko. Dodatkowo, część działań, w tym dotyczące ochrony i odbudowy morskiej
różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej
działalności połowowej – zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich oraz
promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i
przybrzeżnych, wspierają działania stricte na rzecz ochrony środowiska. Podobne działania można
zauważyć w stosunku do akwakultury. Ten element gospodarki rybackiej w Polsce charakteryzuje się
tradycyjnymi i sprzyjającymi środowisku metodami hodowli. Dlatego wsparcie tego sektora będzie miało
pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko.
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Praktycznym i wymiernym sposobem wprowadzenia zasady zrównoważonego rozwoju do każdego
programu operacyjnego jest ustalenie minimalnych wymagań, ewentualnie wprowadzenie odpowiednich
premii w kryteriach wyboru projektów, np. związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych i energii w przypadku wszystkich realizowanych przedsięwzięć, a także wdrożeniem
systemów zarządzania środowiskowego.
Natomiast w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska w ramach działań Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” realizowane są działania – projekty naukowo badawcze, gromadzenie danych w celu
badań mających na celu utrzymanie populacji ryb eksploatowanych w celach komercyjnych w
bezpiecznych granicach biologicznych oraz rozmieszczenie populacji tych ryb ze względu na ich wiek i
liczebność, świadczące o jej dobrym stanie, jak również działania ukierunkowane na rozwój nowych
technologii, które mogłyby prowadzić do obniżenia negatywnego wpływu działalności połowowej na
środowisko.
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13.

SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY
KLIMATU (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)
Obliczenia są dokonywane automatycznie i zostaną uwzględnione w tabeli 4 dotyczącej danych
finansowych. Można zamieścić wyjaśnienia dotyczące przyjętych wartości, zwłaszcza jeśli faktyczne dane
są niższe od przewidywanych.
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14.

INTELIGENTNY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (ART. 50
UST. 5 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)
Należy przedłożyć informacje i oceny dotyczące wkładu programu operacyjnego w realizację celów
unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Wpływ Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na strategię „Smart Growth”
Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora
rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do
EFMR)
Alokacja przyznana na PO RYBY 2014 - 2020 – 117 340 225,97 zł
Liczba zakontraktowanych umów – 3
Kwota zakontraktowanych umów – 13 557 276,38 zł
Kwota płatności na rzecz Beneficjentów – 0 zł

Wpływ Programu Operacyjnego na strategię „Sustainable growth”
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Alokacja przyznana na PO RYBY 2014 - 2020 – 123 455 366,54 zł
Liczba zakontraktowanych umów – 9
Kwota zakontraktowanych umów – 2 092 939,55 zł
Kwota płatności na rzecz Beneficjentów – 218 817,07 zł
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami
Alokacja przyznana na PO RYBY 2014 - 2020 – 689 856 942,34 zł
Liczba zakontraktowanych umów – 1180
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Kwota zakontraktowanych umów – 437 729 136,71 zł
Kwota płatności na rzecz Beneficjentów – 324 361 671,12 zł

Wpływ Programu Operacyjnego na strategię „Inclusive Growth”
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników
Alokacja przyznana na Program Operacyjny – 390 946 499,49 zł
Liczba zakontraktowanych umów – 1 096
Kwota zakontraktowanych umów – 170 083 037,79 zł
Kwota płatności na rzecz Beneficjentów – 42 535 373,07 zł
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15.

PROBLEMY WPŁYWAJĄCE NA WYKONANIE PROGRAMU — RAMY WYKONANIA (ART. 50 UST. 2
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)
Jeżeli ocena postępów przeprowadzona w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w
ramach wykonania wykazuje, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, wówczas
państwa członkowskie powinny przedstawić powody, dla których nie udało się zrealizować tych celów w
sprawozdaniu w 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) oraz w sprawozdaniu przedkładanym w
terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w odniesieniu do celów
końcowych).
Opóźnienia związane z realizacją celów pośrednich ram wykonania dotyczyły realizacji wskaźnika 1.3
Liczba projektów dot. wartości dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych połowów oraz portów
rybackich, miejsc wyładunku, hangarów i przystani. Wskaźnik zasilany jest przez trzy działania: 1.5, 1.11
i 1.12. w ramach których do końca 2017 r. ARiMR podpisała jedynie 6 umów o dofinansowanie.
Po ustaleniu niezbędnych procedur dotyczących wdrażania działania 1.11 Wartość dodana, jakość
produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, w 2018 r. podpisano 154 umowy o
dofinansowanie w ramach tego działania, a w ramach 23 operacji złożono wnioski o płatność do końca
grudnia 2018 r. Łącznie, w ramach trzech działań zasilających wskaźnik 1.3 Liczba projektów dot.
wartości dodanej, jakości, wykorzystania przypadkowych połowów oraz portów rybackich, miejsc
wyładunku, hangarów i przystani, do końca 2018 r. złożono wnioski o płatność w ramach 29 operacji, co
pozwoliło zrealizować cel pośredni dla tego wskaźnika na poziomie 120,83%.
Od początku realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wskaźnik Liczba projektów dot.
zawieszenia działalności realizowany był systematycznie, do końca 2018 r. złożono wnioski o płatność w
ramach 1561 operacji, co pozwoliło zrealizować cel pośredni tego wskaźnika na poziomie 111,50%,
pomimo, że zmiana Programu Operacyjnego znacznie zwiększyła wartość celu pośredniego dla tego
wskaźnika do wartość 1400 operacji.
Priorytet 2 był najpóźniej uruchomionym, poza Priorytetem 6, spośród priorytetów PO RYBY 2014 –
2020. Ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców działaniami 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3, cele
pośrednie dla wskaźnika produktu Liczba projektów dot. inwestycji produkcyjnych w akwakulturę nie
były zagrożone. Na koniec 2018 r. w ramach 109 operacji złożono co najmniej jeden wniosek o płatność,
co pozwoliło zrealizować cel pośredni w 363,33%.
Ze względu na konieczność rewizji sposobu przyznawania pomocy w ramach działania 2.5 Akwakultura
świadcząca usługi środowiskowe, działanie to zostało uruchomione dopiero w 2018 r., jednak wysokie
wydatkowanie (ponad 208 mln złotych), pozwoliło zrealizować wskaźnik finansowy na poziomie 1130%.
Specyfika wdrażania Priorytetu 3 powoduje, że nabory wniosków o dofinansowanie przeprowadzane są
jedynie na potrzeby instytucji wybranych przez Instytucję Zarządzającą do realizacji działań w zakresie
kontroli i egzekwowania oraz gromadzenia danych. Tym samym, realizację operacji można zaplanować i
nie zależy od czynników zewnętrznych. W związku z tym, cele pośrednie dla tego Priorytetu nie były
zagrożone i osiągnęły odpowiednio 650% zakładanego celu (w przypadku wskaźnika produktu) oraz
1478,55% w odniesieniu do wskaźnika finansowego.
Pierwsze konkursy w ramach lokalnych grup działania zostały przeprowadzone dopiero w 2017 r.
Dwuetapowy system wyboru operacji do dofinansowania powoduje znaczne wydłużenie czasu
kontraktacji środków. Mimo działań instytucji zarządzającej zmierzających do intensyfikacji
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wydatkowania środków finansowych, na początku 2018 r. możliwych do poświadczenia wydatków w
ramach priorytetu było poniżej 4 mln złotych. Zakładany cel pośredni dla wskaźnika finansowego na 2018
r. okazał się być znacznie przeszacowany, w związku z czym, instytucja zarządzająca przedstawiła do KE
szczegółowe wyjaśnienia oraz propozycję nowego celu pośredniego dla wskaźnika finansowego w ramach
Priorytetu 4 w wysokości 2,5 mln euro, co zostało zaakceptowane i uwzględnione w zmienionym
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Ostatecznie wskaźnik finansowy osiągnął wartość
492,64% celu pośredniego.
W ramach Priorytetu 5 największe problemy związane były z długimi terminami realizacji operacji, a tym
samym jedynym zagrożonym celem pośrednim dla tego priorytetu był wskaźnik finansowy. Cele
pośrednie priorytetu uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w ramach wykonania
osiągnęły co najmniej 85 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W drodze odstępstwa, w
przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie priorytetu uważa
się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85 % wartości
odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości
odpowiedniego celu pośredniego musi osiągnąć co najmniej 75 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego. Zgodnie z wydanymi w 2018 r. wytycznymi KE, do wartości kamieni milowych mogą
zostać zaliczone również wydatki poniesione przez Beneficjentów w 2018 r., które zostały zrefundowane
w roku 2019, jednak przed dniem przedstawienia rocznego sprawozdania z wdrażania. Ramy wykonania
Priorytetu 5 PO RYBY 2014 – 2020 obejmują 3 wskaźniki. Dzięki wydatkom certyfikowanym w 2019 r.,
jednak dotyczącymi wydatków poniesionych przez Beneficjentów do końca 2018r. cel pośredni
wskaźnika finansowego został osiągnięty w 80,57%, a więc spełnił wymogi rozporządzenia 215/2014.
Ze względu na specyfikę realizacji operacji w ramach Priorytetu 6 oraz opracowywanie założeń pod jego
efektywne wdrażanie, do maja 2018 r. nie przeprowadzono żadnych naborów wniosków o dofinansowanie
w ramach Priorytetu 6. W wyniku pierwszych naborów złożono 10 wniosków o dofinansowanie na łączną
kwotę ponad 3,6 mln złotych. Nie została jednak podpisana żadna umowa o dofinansowanie.
Działania tego priorytetu obejmują tzw. projekty miękkie polegające na publikacjach naukowych oraz
promowaniu środowiska morskiego. Katalog beneficjentów był ograniczony w głównej mierze do
podmiotów publicznych realizujących zadania statutowe objęte działem administracji rządowej
gospodarka morska, jednak podmioty te nie były zainteresowane realizowaniem działań objętych
Priorytetem 6.
Mając na uwadze fakt, że Priorytet 6 jest zdecydowanie najmniejszym Priorytetem, a cała jego alokacja
łącznie z rezerwą wykonania wynosi zaledwie 3 333 334,00 euro, a także fakt, że działania tego priorytetu
obejmują tzw. projekty miękkie polegające na publikacjach naukowych oraz promowaniu środowiska
morskiego, a wiec działania o charakterze nie inwestycyjnym, które mogą być zrealizowane w krótkim
czasie, Instytucja Zarządzająca nie widzi zagrożeń nieosiągnięcia celów końcowych tego Priorytetu.
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16.

W
STOSOWNYCH
PRZYPADKACH
–
MAKROREGIONALNE I STRATEGIE MORSKIE.

WKŁAD

W

STRATEGIE

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96
ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w
ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu
głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie
makroregionalne lub strategie morskie








PL

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)
Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)
Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)
Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)
Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)
Strategia na rzecz regionu Basenu Zachodniego Morza Śródziemnego (WestMED)
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DOKUMENTY
Tytuł dokumentu
Streszczenie PO RYBY 2014 - 2020 w 2018
r.
Przekazanie sprawozdania z PO RYBY 2014
-2020 za 2018 r.
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Typ dokumentu
Streszczenie podawane do
wiadomości publicznej
Streszczenie podawane do
wiadomości publicznej

Data
dokumentu
2019-05-30

Lokalny nr
referencyjny

2019-05-31

Nr referencyjny
Komisji
Ares(2019)3541470
Ares(2019)3541470
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Pliki
STreszczenie PO RYBY 2014 -2020 w 2018
r.
Przekazanie sprawozdania z PO RYBY 2014
-2020 za 2018 r.

Data
wysłania
2019-05-31

Wysłane
przez
nkosobed

2019-05-31

nkosobed
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OSTATNIE WYNIKI ZATWIERDZENIA
Waga
Informacja

PL

Kod

Wiadomość
Wersja sprawozdania z wdrażania została zatwierdzona.
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