
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 

pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie 

innowacji na

wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w 

sektorze rybołówstwa i akwakultury

Wspieranie różnicowania działalności w ramach 

rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 

uczenia się przez

całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury

Wspieranie i wykorzystywanie 

atutów środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w 

tym operacje na

rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Propagowanie dobrostanu społecznego 

i dziedzictwa kulturowego na 

obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury,

w tym dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz 

morskiego dziedzictwa kulturowego

Powierzenie społecznościom rybackim 

ważniejszej roli w rozwoju lokalnym 

oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami

rybołówstwa i działalnością morską

50% 50% 50%

85 %, gdy operacja spełnia warunki 

określone w art.95 ust. 3 

Rozporządzenia nr 508/2014

85 %, gdy operacja spełnia warunki 

określone w art.95 ust. 3 

Rozporządzenia nr 508/2014

85 %, gdy operacja spełnia warunki 

określone w art.95 ust. 3 Rozporządzenia 

nr 508/2014

operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co 

najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcia 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, i jest to 

uzasadnione zakresem realizacji tej operacji

osobom fizycznym, którzy w dniu składania WOD nie 

skończyli 40 lat (w przypadku wspieranie 

przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w 

łańcuchu dostaw)

LIMIT 300 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę 300 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę
300 000,00 zł na jednego 

Wnioskodawcę

300 000,00 zł na jednego 

Wnioskodawcę
300 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę

podmioty prawa publicznego, o których 

mowa w art. 2 pkt. 16 Rozporządzenia PE 

nr 1303/2013

instytucje badawcze (w rozumieniu 

przepisów instytuacjach badawczych),                                   

uczelnie - (w rozumieniu przepisów o 

szkolnictwie wyższym),                                              

organizacje pozarządowe                        

(w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie, 

których celem statutowym  jest 

działalność na rzecz rybołówstwa i 

akwakultury)

podnoszenie wartości produktów sektora 

rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub 

rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność 

związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 

produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

różnicowanie działalności lub dywersyfikację 

zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z 

sektorem rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie 

lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych  z 

podstawową działalnością rybacką

wspieranie atutów środowiska 

wodnego na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury przez 

przeciwdziałanie kłusownictwu

tworzenie, rozwój oraz wyposażenie 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek 

publiczny historycznie lub terytorialnie 

zwiazanych z działalnością rybacką

wspieranie dialogu społecznego i 

lokalnych społeczności  w badaniu i 

zarządzaniu  tymi zasobami 

POZIOM DOFINANSOWANIA

OPERACJE

JAKIE WARUNKI OPERACJA MUSI SPEŁNIĆ?

ZAKRES OPERACJI

50% 50%

KATALOG WNIOSKODAWCÓW
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

osoby fizyczne, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej

85%                                                                                          

1) operacja jest w interesie zbiorowym

2) ma zbiorowego beneficjenta

3) projekt ma innowacyjne 

właściwości, w stosownych 

przypadkach, na szczeblu lokalnym

operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej 

jednego miejsca pracy lub podjęcia działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, i jest to uzasadnione zakresem 

realizacji tej operacji

85%                                                                     

1) operacja jest w interesie zbiorowym

2) ma zbiorowego beneficjenta

3) projekt ma innowacyjne właściwości, 

w stosownych przypadkach, na szczeblu 

lokalnym

85%                                                                       

1) operacja jest w interesie zbiorowym

2) ma zbiorowego beneficjenta

3) projekt ma innowacyjne właściwości, 

w stosownych przypadkach, na szczeblu 

lokalnym

jednostki samorządu terytorialnego i 

jednostki organizacyjne podległym tym 

jednostkom  oraz organizacje 

pozarządowe w rozumieniu przepisów o 

działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie, których celem 

statutowym  jest działalność na rzecz 

rybołówstwa i akwakultury



wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych 

ludzi w łańcuchu dostaw

podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 

służącej rozwojowu obszarów rybackich i obszarów 

akwakultury

przywracanie lub zabezpieczanie 

potencjału produkcyjnego sektora 

rybołowstwa i akwakultury lub 

odtwarzanie pierwotnego stanu 

środowiska obszarów rybackich  i  

obszarów akwakultury, w przypadku 

jego zniszczenia w wyniku zdarzeń 

noszących znamiona klęski żywiołowej 

lub szkody spowodowanej  

działalnością chronionych gatunków 

zwierząt

promowanie, zachowanie lub 

upowszechnianie rybackiego 

dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 

kulturowego

wspieranie uczenia się osób związanych z  sektorem 

rybołowstwa i akwakultury oraz wymiana przez takie 

osoby doświadczeń i dobrych praktyk

odtwarzanie pierwotnego stanu 

środowiska wodnego poprzez 

renaturyzację zbiorników wodnych i 

terenów przyległych do tych 

zbiorników w przypadku jego 

zniszczenia w  wyniku procesu 

eutrofizacji wód publicznych  

ochrona obszarów będących formami 

ochrony przyrody poprzez 

regulowanie ruchu trystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo

podejmowanie działalności na rzecz 

organiczenia negatywnych skutków 

zmian klimatycznych, trworzenie i 

rozwijanie instalacji odnawialnych 

żródeł energii, w rozumieniu 

przepisów o odnawialnych żródłach 

energii

 Art. 95 ust. 3. Na zasadzie odstępstwa od 

ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować 

intensywność pomocy publicznej w 

wysokości

między 50 % a 100 % całkowitych 

kwalifikowalnych wydatków gdy:

a) operację przeprowadza się na podstawie 

tytułu V rozdziały I, II, lub IV i spełnia ona 

wszystkie poniższe kryteria:

(i) jest w interesie zbiorowym;

(ii) ma zbiorowego beneficjenta;

(iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w 

stosownych przypadkach, na szczeblu 

lokalnym.

b) operację przeprowadza się na podstawie 

tytułu V rozdział III, spełnia ona jedno z 

kryteriów, o których mowa lit. a)

ppkt (i), (ii) lub (iii) niniejszego ustępu, a 

także zapewnia publiczny dostęp do jej 

wyników.

ZAKRES OPERACJI


