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Budżet EFMR na lata 2014 Budżet EFMR na lata 2014 ––  2020, 2020, wg cen bieżącychwg cen bieżących, ,   

wynosi  wynosi  ponad 6, 5 mld europonad 6, 5 mld euro. .   
  

  

  Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (EFR) na lata 2007 Rybackiego (EFR) na lata 2007 ––  2013,  2013,    

wynosiwynosiłł  ok. 3,8 mld eurook. 3,8 mld euro..  

  

Ostateczna wysokość alokacji przyznanej dla Polski będzie  Ostateczna wysokość alokacji przyznanej dla Polski będzie  
znana na początku  czerwca.znana na początku  czerwca.  
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    WW  dniudniu  1616  kwietniakwietnia  ParlamentParlament  Europejski,Europejski,  aa  ww  

dniudniu  66  majamaja  brbr..  RadaRada  UEUE  przyjęłyprzyjęły  RozporządzenieRozporządzenie  ww  

sprawiesprawie  EuropejskiegoEuropejskiego  FunduszuFunduszu  MorskiegoMorskiego  ii  

RybackiegoRybackiego..  PublikacjaPublikacja  wwww..  rozporządzeniarozporządzenia  miałamiała  

miejscemiejsce  2020  majamaja  20142014rr..  

  

  Aktualnie w Departamencie Rybołówstwa 

MRiRW trwają prace nad przygotowaniem nowej 

wersji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014-2020 w oparciu o ostateczne zapisy EFMR, 

który w czerwcu br., będzie poddany ponownym 

konsultacjom społecznym.  
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Nowy schemat (priorytety) projektu Programu Operacyjnego 

   RYBY 2014-2020: 

 

 Priorytet 1 – Zrównoważone, konkurencyjne i innowacyjne 

rybołówstwo; 

 Priorytet 2 - Zrównoważona, konkurencyjna i innowacyjna 

akwakultura; 

 Priorytet 3 – Wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

 Priorytet 4 – Wsparcie na rzecz zintegrowanego rozwoju 

lokalnego; 

 Priorytet 5 – Wprowadzanie do obrotu i przetwarzanie; 

 Priorytet 6 – Zintegrowana Polityka Morska; 

 Priorytet 7 – Pomoc Techniczna. 
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W EFMR Akwakulturze dedykowany jest Rozdział II.  

 Innowacje. 

W celu stymulowania innowacji w sektorze akwakultury EFMR 

może wspierać operacje mające na celu: 

a) rozwijanie w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, 

naukowej lub organizacyjnej, która w szczególności, ograniczy 

oddziaływanie na środowisko, zmniejszy uzależnienie od 

mączki rybnej i oleju rybnego, będzie wspierać zrównoważone 

gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury, poprawi 

dobrostan zwierząt lub ułatwi nowe zrównoważone metody 

produkcji; 
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 Innowacje. 

b) rozwijanie lub wprowadzanie do obrotu nowych gatunków 

akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, nowych lub 

znacznie ulepszonych produktów, lub systemów zarządzania 

i organizacji; 

c) badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod 

względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej. 

 

2) Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu 

prowadzone są przez naukowe lub techniczne organy 

publiczne lub prywatne uznane przez państwo członkowskie, 

które zatwierdzają wyniki takich operacji, lub we współpracy 

z nimi. 
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 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 

EFMR może wspierać: 

a) inwestycje produkcyjne w akwakulturę; 

b) różnicowanie produkcji akwakultury i hodowanych gatunków; 

c) modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę 

warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora 

akwakultury; 

d) usprawnienia i modernizację w odniesieniu do zdrowia 

i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie 

gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami; 

e) inwestycje zmniejszające negatywne lub zwiększające 

pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz poprawę 

efektywnego gospodarowania zasobami; 
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 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 

f) inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury 

lub stanowiące dla nich wartość dodaną; 

g) odbudowę istniejących stawów lub zalewów w sektorze 

akwakultury przez usuwanie mułu lub inwestycje mające na 

celu zapobieganie odkładaniu się mułu; 

h) różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora 

akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej; 

 Wsparcie na podstawie lit h) udziela  się wyłącznie 

przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, jeżeli ta działalność 

uzupełniająca wiąże się z podstawową działalnością 

przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury i obejmuje turystykę 

wędkarską, usługi środowiskowe dotyczące akwakultury lub 

działania edukacyjne dotyczące akwakultury. 
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 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 

i) inwestycje skutkujące znacznym zmniejszeniem oddziaływania 

przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość 

wody, w szczególności przez zmniejszanie ilości 

wykorzystywanych: wody lub chemikaliów, antybiotyków 

i innych leków lub poprzez poprawę jakości wody wyjściowej, 

w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla 

akwakultury; 

j) propagowanie akwakultury z zamkniętym obiegiem, 

w przypadku kiedy produkty akwakultury są hodowane 

w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych, minimalizując 

tym samym  zużycie wody; 

k)    inwestycje zwiększające efektywność energetyczną 

i propagowanie przejścia przedsiębiorstw z sektora 

akwakultury na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 
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 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 

  

 Wsparcie można udzielać na zwiększenie produkcji lub na 

modernizację istniejących przedsiębiorstw z sektora 

akwakultury lub na budowę nowych, pod warunkiem że rozwój 

ten jest zgodny z krajowym wieloletnim planem strategicznym 

rozwoju akwakultury. 

 

 

    

 

  

 

 
10 



 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i 

doradztwa dla gospodarstw akwakultury 

 

 W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności 

gospodarstw akwakultury oraz aby zmniejszyć negatywne 

oddziaływanie ich operacji na środowisko EFMR może 

wspierać: 

a) zapewnianie usług z zakresu zarządzania, zastępstw 

i doradztwa dla gospodarstw akwakultury; 

 

b) zakup usług doradczych o charakterze technicznym, 

naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa. 
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 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i 

doradztwa dla gospodarstw akwakultury 

Usługi doradcze obejmują: 

a) potrzeby związane z zarządzaniem mające na celu 

umożliwienie gospodarstwom akwakultury przestrzeganie 

przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących 

środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt wodnych lub 

zdrowia publicznego, a także wymogów wynikających 

z planowania przestrzennego obszarów morskich; 

b) ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa 

w dyrektywach 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady i 92/43/EWG; 

c) strategie dotyczące obrotu i strategie biznesowe. 
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 Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenia 

sieci kontaktów 

 EFMR może wspierać: 

a) szkolenie zawodowe, uczenie się przez całe życie, 

upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej oraz 

innowacyjnych praktyk, a także zdobywanie nowych 

umiejętności zawodowych związanych z sektorem 

akwakultury i w odniesieniu do ochrony środowiska w 

akwakulturze; 

b) poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa 

pracy; 
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 Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenia 

sieci kontaktów 

c) tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz 

sprawdzonych rozwiązań między przedsiębiorstwami lub 

organizacjami zawodowymi z sektora akwakultury i innymi 

zainteresowanymi stronami, w tym organami naukowymi 

i technicznymi. 

 Wsparcia nie udziela się dużym przedsiębiorstwom z sektora 

akwakultury, chyba że angażują się one w dzielenie się wiedzą 

z MŚP. 

 Na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady wsparcie udziela 

się także organizacjom publicznym lub półpublicznym oraz 

innym organizacjom uznanym przez dane państwo 

członkowskie. 
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 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia 

działalności w sektorze zrównoważonej 

akwakultury. 

 Wsparcie przyznaje się hodowcom rozpoczynającym działalność 

w sektorze akwakultury pod warunkiem, że: 

a) mają oni odpowiednie umiejętności i kompetencje zawodowe; 

 

b) po raz pierwszy zakładają w sektorze akwakultury 

mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w charakterze 

osoby zarządzającej takim przedsiębiorstwem; oraz 

 

c) przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej 

działalności w sektorze akwakultury. 
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 Ubezpieczenie zasobów akwakultury: 

 W celu ochrony dochodów producentów z sektora 

akwakultury EFMR może wspierać ubezpieczenie zasobów 

akwakultury pokrywające straty ekonomiczne powstałe 

w związku z co najmniej jednym z poniższych przypadków: 

a) klęskami żywiołowymi; 

b) niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi; 

c) nagłymi zmianami jakości i ilości wody, za które dany podmiot 

nie jest odpowiedzialny; 

d) chorobami w akwakulturze, awarią lub zniszczeniem obiektów 

produkcyjnych, za które dany podmiot nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, 

w akwakulturze w sposób formalny uznaje zainteresowane 

państwo członkowskie. 
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 Ponadto, EFMR może wspierać na rzecz 

akwakultury następujące działania: 

 

- Akwakulturę świadczącą usługi środowiskowe 

(kontynuacja działań wodno-środowiskowych); 

 

- Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt; 

 

- Zwiększanie potencjału miejsc hodowli 

akwakultury. 
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Dziękuję za uwagę 

 

 
MRiRW 
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