
Projekt wrzesień 2022 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

 M I N I S T R A  R O L N I C T WA  I  R O Z W O J U  W S I 1) 

z dnia …………….. 2022 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 zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, 

przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, 

zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia .….. r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury 

na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. ...) zwanej dalej „ustawą” zarządza się, co następuje: 

§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania wypłaty i zwrotu 

pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację operacji w ramach 

Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając 

się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, objętego Programem Fundusze 

Europejskie dla Rybactwa, zwanym dalej „programem”, w tym: 

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i 

wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków; 

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i 

wniosków o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) katalog beneficjentów; 

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, 

jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie; 

§  2. 1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się na realizację operacji w 

ramach następujących działań:  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).  
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1) Kapitał ludzki i ubezpieczenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – 

obejmujący następujące grupy operacji: 

a) program edukacyjno-promocyjny, 

b) szkolenia i konferencje, 

c) ubezpieczenie zasobów akwakultury. 

2) Inwestycje i innowacje w akwakulturze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 

– obejmujące następujące grupy operacji: 

a) inwestycje w akwakulturze; 

b) projekty pilotażowe; 

c) dywersyfikacja działalności. 

3) Akwakultura środowiskowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – obejmująca 

następujące grupy operacji: 

a) rekompensaty wodnośrodowiskowe; 

b) ochrona zasobów genetycznych; 

c) budowa banku genów. 

4) Organizacje producentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy. 

5) Inwestycje w przetwórstwie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy. 

6) Zmniejszenie oddziaływania przetwórstwa na środowisko, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2 lit. f. 

7) Świadomy konsument, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy. 

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się na 

realizację operacji: 

1) której wydatki zadeklarowane do dofinansowania nie będą finansowane w ramach innych 

środków publicznych; 

2) spełniającej wymagania określone w programie, w szczególności zapewniającej 

osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w ust. 1, w ramach którego 

operacja jest realizowana; 

3) realizowanej zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy 

przepisy te mają zastosowanie; 

4) zgodnie z zasadami zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców 

określonymi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – w przypadku, gdy zasady te mają 

zastosowanie; 

5) która spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji 

realizowanych w ramach operacji; 
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6) która jest uzasadniona ekonomicznie – w przypadku operacji realizowanych w ramach 

działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4-7; 

7) dla której wykazano racjonalność kosztów, z wyłączeniem operacji realizowanych w 

ramach grup operacji rekompensaty wodnośrodowiskowe lub ochrona zasobów 

genetycznych; 

8) która znajduje się na liście wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana dla tej operacji 

kwota pomocy mieści się w limicie środków finansowych przyznanych na dany nabór 

wniosków o dofinansowanie. 

9) która nie obejmuje przeniesienia produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 

(Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1060” 

lub przeniesienia działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

2021/1060. 

3. Uzasadnienie ekonomiczne operacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 stwierdza się w 

ocenie opłacalności operacji na podstawie danych finansowych i ekonomicznych oraz 

wskaźników przedstawionych w planie biznesowym opracowanym zgodnie ze wzorem 

przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej 

„Agencją”, i zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą. 

4. Przez racjonalność kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 7, rozumie się dokonywanie 

wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w sposób celowy i oszczędny, 

z zachowaniem zasad: 

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

§ 3. 1. Pomoc finansową w ramach grupy operacji program edukacyjno-promocyjny 

przyznaje się konsorcjum, w skład którego wchodzą podmioty prowadzące badania naukowe i 

prace rozwojowe lub dydaktykę w obszarze rybactwa śródlądowego, lub organy samorządu 

lokalnego prowadzące szkoły ponadpodstawowe kształcące w obszarze rybactwa 
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śródlądowego – które przygotowuje dokument pod nazwą „Program Edukacyjno-

Promocyjny”.  

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 przyznaje się w formie refundacji 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, pod warunkiem, 

że operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku III wiersz 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego 

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 

nr 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2021/1139”. 

3. „Program Edukacyjno-Promocyjny”, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności 

takie informacje jak:  

1) nazwa i adres siedziby współkonsorcjantów;, 

2) data sporządzenia; 

3) cele i założenia;  

4) formy i metody realizacji;  

5) harmonogram wdrażania;  

6) wskazanie szkół i uczelni, w których nastąpi wdrożenie programu;  

7) zasady finansowania  pomiotów przyjmujących uczniów i studentów na praktyki; 

8) zestawienie rzeczowo–finansowe; 

9) uzasadnienie sposobu spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2;  

10) sposób ewaluacji rezultatów wdrażania programu w trakcie jego realizacji i po 

zakończeniu. 

4. „Program Edukacyjno-Promocyjny”, o którym mowa w ust. 1 w terminie 2 miesięcy 

od przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa jest poddawany ocenie przez 

organ opiniodawczo–doradczy powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy, a następnie 

podlega zatwierdzeniu w drodze opinii wydanej przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa. 

5. Ocena, o której mowa w ust. 4 obejmuje w szczególności potwierdzenie spełnienia 

kryteriów, o których mowa w ust. 2, ocenę celów i założeń, o których mowa w ust. 3, 

6. „Program Edukacyjno-Promocyjny”, o którym mowa w ust. 1 może podlegać zmianom. 

7. „Program Edukacyjno-Promocyjny”, o którym mowa w ust. 1 zostaje zatwierdzony 

jeżeli ma na celu zwiększenie potencjału kadrowego w rybactwie śródlądowym. 

8. Opinia w sprawie zatwierdzenia „Programu Edukacyjno-Promocyjnego”, o którym 

mowa w ust. 1 jest zamieszczana na stronie internetowej programu.  
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§ 4. 1. Do kosztów kwalifikowalnych realizacji grupy operacji program edukacyjno-

promocyjny zalicza się koszty związane z opracowaniem, wdrażaniem i rozpowszechnianiem 

informacji o „Programie Edukacyjno-Promocyjny”, o którym mowa w § 4 ust. 1, a w 

szczególności koszty:  

1) organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych oraz konferencji 

rozpowszechniających jego cele i założenia, a także uzyskane efekty;  

2) dofinansowania szkół, uczelni, kadry dydaktycznej, praktyk oraz jego obsługi;  

3) pomocy materialnej dla zakwalifikowanych uczniów i studentów;  

4) udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach kadry dydaktycznej 

oraz wyróżniających się uczniów i studentów. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit. a mogą obejmować dofinansowanie utworzenia 

materiałów multimedialnych, wynajęcia agencji medialnej, zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej, 

specjalistycznej, mediach społecznościowych i Internecie.  

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit. b mogą obejmować dofinasowanie:  

1) zakupu sprzętu naukowo-dydaktycznego, pomocy naukowych, podręczników i artykułów 

biurowo-kancelaryjnych;  

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej;  

3) dodatków do wynagrodzeń dla kadry dydaktycznej, doradców i ekspertów;  

4) podróży służbowych kadry dydaktycznej, doradców i ekspertów;  

5) pobytu uczniów i studentów na praktykach zawodowych. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 przyznaje się podmiotowi 

przyjmującemu na praktyki w formie ryczałtu w wysokości nie większej niż połowa płacy 

minimalnej wyrażonej brutto w zł za każdy miesiąc odbytej praktyki ucznia lub studenta. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 mogą obejmować dofinansowanie:  

1) zakwaterowania i wyżywienia w okresie od rozpoczęcia nauki do jej zakończenia;  

2) stypendium naukowego począwszy od zakończenia pierwszego okresu podsumowującego 

wyniki w nauce. 

6. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit d mogą obejmować zwrot opłat konferencyjnych, 

dojazdów, diet i zakwaterowania w zakresie wykraczającym poza wymiar gwarantowany przez 

organizatora konferencji lub szkolenia. 

§ 5. 1. Pomoc finansową w ramach grupy operacji szkolenia i konferencje, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b przyznaje się na realizację operacji mających na celu rozwój 
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poprzez szkolenia zawodowe, zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, uczenie się 

przez całe życie oraz praktyczne doradztwo. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się:  

1) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom;  

2) szkołom wyższym:  

a) kształcącym w zakresie rybactwa lub  

b) prowadzącym badania w zakresie rybactwa;  

3) szkołom średnim prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybactwa;  

4) instytutom badawczym, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 

202), lub instytutom naukowym lub pomocniczym jednostkom naukowym, o których 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572, 1311, 1933 i 2260), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w 

zakresie rybactwa;  

5) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz innym organizacjom społecznym i 

zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybactwa;  

6) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;  

7) konsorcjom podmiotów wymienionych w punktach 1–6.  

3. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8, przyznaje 

się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w  wysokości: 

1) do 75% tych kosztów – w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) do 50 % tych kosztów – w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6; 

3 do 60% tych kosztów – w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 7.  

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty: 

1) 200 000 zł na jedną operację, jeden raz w roku kalendarzowym,  w przypadku szkoleń 

podnoszących poziom wiedzy; 

2) 2 500 000 na jedną operację w przypadku organizacji cyklicznych szkoleń lub konferencji 

branżowych. 
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5. Przez cykliczne szkolenia lub konferencje branżowe, o których mowa w ust. 4 lit. b 

należy rozumieć operacje organizowane przez tego samego organizatora przynajmniej pięć 

razy w okresie kwalifikowalności kosztów. 

6. O pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 4 lit. a może ubiegać się podmiot 

o którym mowa w ust. 2:  

1) pkt 1–5, który wykonywał swoje statutowe działania w zakresie rybactwa przez okres co 

najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;  

2) pkt 6, który prowadził działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb przez okres co 

najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

7. O pomoc na realizację operacji, o której mowa w ust. 4 lit. b może ubiegać się podmiot, 

który organizował konferencje lub szkolenia branżowe o wiodącej tematyce rybackiej i przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przeprowadził co najmniej 10 takich konferencji lub 

szkoleń. 

8. Dla operacji, o których mowa w ust. 4 lit. b pomoc przyznaje się w formie refundacji 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 90% tych kosztów, pod warunkiem, 

że operacja jest realizowana przez konsorcjum, o którym mowa w ust. 2 pkt. 7 i spełnia kryteria, 

o których mowa w załączniku III wiersz 14 rozporządzenia 2021/1139.  

9. W przypadku operacji, dla których refundacja kosztów kwalifikowalnych wynosi do 

90% tych kosztów, wnioskodawca uzyskuje za pośrednictwem ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa ocenę organu opiniodawczo–doradczego powołanego na podstawie art. 4 ust. 1 

pkt. 3 ustawy. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej, w terminie dwóch miesięcy od dnia 

złożenia wniosku o jej przeprowadzenie. 

10. Ocena, o której mowa w ust. 9 obejmuje w szczególności potwierdzenie spełnienia 

kryteriów, o których mowa w ust. 8. 

11. Dla operacji, o których mowa w ust. 9 warunki określone w ust. 6 i 7 musi spełniać 

przynajmniej jeden ze współkonsorcjantów. 

§ 6. 1. Pomoc finansową w ramach grupy operacji szkolenia i konferencje przyznaje się 

na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, 

innowacji i transferu wiedzy w akwakulturze. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na przygotowanie oraz wdrożenie 

programu doradczego dla akwakultury, którego przedmiot dotyczy dobrych praktyk, rozwoju 

technologicznego lub zastosowania technologii w gospodarstwach akwakultury. 
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3. Pomoc o której mowa w ust. 1, przyznaje się konsorcjom złożonym z następujących 

podmiotów:  

1) szkół wyższych:  

a) kształcących w zakresie rybactwa lub  

b) prowadzących badania w zakresie rybactwa lub  

2) instytutów badawczych, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 

202), lub instytutów naukowych lub pomocniczym jednostkom naukowym, o których 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572, 1311, 1933 i 2260) lub  

3) uznanych organizacji producentów ryb i ich związków; 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie refundacji poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 

2 000 000 zł., pod warunkiem że operacja spełnia kryteria, o których mowa w załączniku III 

wiersz 14 rozporządzenia 2021/1139.  

5. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca opracowuje projekt 

programu doradczego zawierający w szczególności: 

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2) cele i założenia programu doradczego; 

3) określenie przedmiotu programu doradczego; 

4) wskazanie miejsca realizacji programu doradczego; 

5) informację na temat sposobu wdrażania programu doradczego; 

6) planowane koszty realizacji operacji. 

6. Projekt programu doradczego jest przedkładany za pośrednictwem ministra właściwego 

do spraw rybołówstwa do oceny przez organ opiniodawczo–doradczy powołany na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej, w terminie dwóch 

miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej przeprowadzenie i może być pozytywna lub 

negatywna.  

7. Ocena pozytywna, o której mowa w ust. 6  obejmuje w szczególności potwierdzenie 

spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4.  

8. Program doradczy nie może dotyczyć jednego podmiotu prowadzącego działalność w 

zakresie chowu lub hodowli ryb lub planującego podjęcie takiej działalności i nie może być 

zlecony przez taki podmiot. 
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9. Efekty i wyniki programów doradczych są publikowane w źródłach ogólnodostępnych, 

a także udostępniane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb 

lub planującym podjęcie takiej działalności. 

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności koszty bezpośrednio 

związane z opracowaniem, przygotowaniem i realizacją programu doradczego, w tym koszty:  

1) zakupu artykułów biurowo–kancelaryjnych i papierniczych do zrealizowania programu 

doradczego;  

2) wynagrodzenia dla doradców i ekspertów 

3) podróży służbowych doradców i ekspertów;  

4) promocji i rozpowszechniania informacji o programie doradczym oraz jego wynikach, w 

tym koszty: 

a) zakupu ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i specjalistycznej oraz w Internecie, 

b) wydruku ulotek informacyjno-promocyjnych, 

c) udziału w krajowych konferencjach i szkoleniach rozpowszechniających wyniki 

programu doradczego, 

d) opracowania i wydruku lub udostępnienia z wykorzystaniem informatycznych 

nośników danych materiałów powstałych w ramach programu doradczego; 

§ 7. 1. Pomoc w ramach grupy operacji ubezpieczenie zasobów akwakultury przyznaje 

się na realizację operacji mających na celu promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 

zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie dofinansowania składki 

ubezpieczenia w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, którymi jest wartość składek 

ubezpieczenia. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana, jeżeli umowa z towarzystwem 

ubezpieczeniowym lub szczegółowe warunki ubezpieczenia zawierają postanowienia 

warunkujące stwierdzenie przez likwidatora szkody wystąpienia przynajmniej jednego 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących przesłankę do wypłaty odszkodowania, w 

szczególności: 

1) niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub atmosferycznego, w tym skutkującego 

wystąpieniem przyduchy, 

2) wystąpienia choroby zwierząt w akwakulturze 

3) nagłej zmiany jakości lub ilości wody, 

4) awarii lub zniszczenia obiektów, budowli lub urządzeń produkcyjnych, 
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– za które dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie dofinansowania składki 

ubezpieczenia o ile wartość stawki za ubezpieczenie nie przekracza wysokości 5% wartości 

ubezpieczonych zasobów akwakultury.  

§ 8. 1. Pomoc w ramach działania inwestycje i innowacje w akwakulturze przyznaje się: 

1) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2018 r. poz. 1476) lub 

2) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli 

organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o 

rybołówstwie morskim – który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych 

w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni 

stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych 

urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, lub 

3) posiadaczowi gruntów – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu 

lub hodowli ryb. 

2. W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem 

współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze 

współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na 

ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym 

przedmiotem współposiadania. 

3. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc 

przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego 

pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy 

oraz na realizację operacji. 

§  9. 1. Pomoc w ramach działania inwestycje i innowacje w akwakulturze obejmuje 

również zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych, zwanych dalej "materiałem 

obsadowym", przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli trwających nie krócej niż 3 

miesiące, na potrzeby: 

1) pierwszego cyklu hodowlanego w nowym obiekcie chowu lub hodowli ryb powstałym w 

wyniku realizacji operacji w ramach działania inwestycje i innowacje w akwakulturze lub 

2) zwiększenia produkcji modernizowanych, rozbudowywanych, odbudowywanych lub 

przebudowywanych obiektów chowu lub hodowli ryb. 
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2. Ilość materiału obsadowego: 

1) określa się zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję; 

2) musi być dostosowana do wielkości produkcji zaplanowanej dla nowego obiektu chowu 

lub hodowli ryb lub wielkości produkcji zwiększonej w wyniku operacji realizowanej w 

danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. 

3. Koszt zakupu materiału obsadowego zalicza się do kosztów kwalifikowalnych operacji 

do wysokości nieprzekraczającej 7% całości kosztów kwalifikowalnych tej operacji. 

§  10. 1. Pomoc w ramach działania inwestycje i innowacje w akwakulturze nie obejmuje 

operacji w zakresie dotyczącym: 

1) ryb akwariowych lub ozdobnych; 

2) przetwórstwa produktów rybnych, z wyjątkiem: 

a) operacji służących podnoszeniu wartości dodanej i jakości produktów pochodzących 

z produkcji w gospodarstwie akwakultury; 

b sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa akwakultury, do której stosuje się przepisy 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w 

sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1703); 

3) odbudowy i utrzymania istniejących stawów lub zalewów przez usuwanie mułu; 

4) budowy lub rozbudowy obiektów chowu lub hodowli ryb typu karpiowego, z 

wyłączeniem obiektów, dla których bilans wodny sporządzony przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej nie wcześniej niż 

2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i obejmujący przynajmniej 5 lat 

hydrologicznych potwierdza możliwość prawidłowego ich użytkowania; 

2. Przez obiekt chowu lub hodowli ryb typu karpiowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

należy rozumieć integralny terytorialnie system płytkich ziemnych zbiorników wody stojącej 

lub wolno płynącej w ilościach niezbędnych do uzupełnienia strat wynikających z przesiąków 

lub parowania, służących do chowu lub hodowli karpia lub innych gatunków ryb o zbliżonych 

do niego wymaganiach środowiskowych, w których woda w sezonie letnim nagrzewa się w 

sposób naturalny do temperatury powyżej 20°C, któremu został nadany jeden numer 

weterynaryjny na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego. 
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§ 11. 1. Pomoc w ramach działania inwestycje i innowacje w akwakulturze przyznaje się 

w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych 

kosztów. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest młody rybak lub posiadacz certyfikatu 

gospodarstwa ekologicznego dla obiektu chowu lub hodowli ryb lub jego części, wysokość 

wsparcia wynosi do 60%. 

2. Pod pojęciem młodego rybaka, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć 

wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie operacji nie ukończył 41 roku 

życia, posiadającego wykształcenie kierunkowe rybackie, będącego przez okres co najmniej 24 

miesięcy w posiadaniu samoistnym lub zależnym gospodarstwa chowu lub hodowli ryb. 

§ 12. 1. Pomoc w ramach grupy operacji inwestycje w akwakulturze przyznaje się w 

szczególności na: 

1) adaptację lub remont połączony z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli 

ryb, lub wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia 

techniczne, lub zakup środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności w obiekcie chowu i hodowli ryb, 

2) odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, 

3) budowę nowego obiektu chowu lub hodowli ryb i wyposażenie tego obiektu w maszyny 

i urządzenia techniczne; zakup środków transportu, o których mowa w pkt 1, 

4) zakup i montaż urządzeń, wyposażenia lub technologii, które poprawiają efektywność 

energetyczną lub zmniejszają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa akwakultury;  

5) modernizację istniejących obiektów chowu lub hodowli ryb zwiększającą wartość dodaną 

produktów akwakultury lub prowadzącą do różnicowania produkcji akwakultury i 

hodowanych gatunków. 

2. Przez obiekt chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć 

integralny terytorialnie system urządzeń służących do prowadzenia działalności polegającej na 

wylęganiu, chowie lub hodowli organizmów wodnych wraz z budynkami lub budowlami, w 

których wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad 

naturalne możliwości środowiska, a organizmy te przez cały okres chowu lub hodowli oraz w 

czasie odłowu pozostają własnością beneficjenta, któremu został lub zostanie nadany w 

związku z realizacją operacji jeden numer weterynaryjny na podstawie przepisów w sprawie 

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 
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3. Przez gospodarstwo akwakultury, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć  obiekt 

chowu lub hodowli ryb lub zespół obiektów chowu lub hodowli ryb wraz z infrastrukturą 

techniczną niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli ryb. 

§ 13. 1. Pomoc w ramach grupy operacji inwestycje w akwakulturze przyznaje się na 

realizację operacji: 

1) mających na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora 

akwakultury, w tym poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE; 

2) mieszczących się w zakresie jednej z następujących rodzajów operacji: 

a) inwestycje produkcyjne w zrównoważoną akwakulturę zwiększające zdolności 

produkcyjne, 

b) inwestycje, które nie muszą prowadzić do zwiększenia zdolności produkcyjnych; 

2. W przypadku operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a pomoc przyznaje się w 

wysokości: 

1) dodatkowo 30 000 zł za każdą zakładaną tonę wzrostu produkcji, jeżeli operacja 

przewiduje wzrost produkcji nie przekraczający 100 ton rocznie, a łączny koszt 

dofinansowania operacji nie przekracza 3 000 000 zł;  

2) dodatkowo 20 000 zł za każdą zakładaną tonę wzrostu produkcji, jeżeli operacja 

przewiduje wzrost produkcji powyżej 100 ton rocznie i nie przekraczający 250 ton 

rocznie, a łączny koszt dofinansowania operacji nie przekracza 6 000 000 zł;  

3) dodatkowo 15 000 zł za każdą zakładaną tonę wzrostu produkcji, jeżeli operacja 

przewiduje wzrost produkcji powyżej 250 ton rocznie i nie przekraczający 500 ton 

rocznie, a łączny koszt dofinansowania operacji nie przekracza 9 750 000 zł; 

4) dodatkowo 10 000 zł za każdą zakładaną tonę wzrostu produkcji, jeżeli operacja 

przewiduje wzrost produkcji powyżej 500 ton rocznie, a łączny koszt dofinansowania 

operacji nie przekracza 12 000 000 zł. 

3. W przypadku operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit b łączna kwota dofinansowania 

nie może przekroczyć 2 000 000 zł, a pomoc przyznaje się w powiązaniu ze średnią roczną 

wielkością produkcji w gospodarstwie akwakultury w wysokości 3 500 zł na każdą 

wyprodukowaną tonę ryb. 

4. Średnia roczna wielkość produkcji w gospodarstwie akwakultury, o której mowa w ust. 

3, ustalana jest z trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w przypadku 

gospodarstw funkcjonujących krócej na rynku – z całego okresu ich funkcjonowania, na 
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podstawie danych statystycznych ujętych w kwestionariuszu RRW–22 i potwierdzana w 

zaświadczeniu wydawanym przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.  

5. W przypadku realizacji grup operacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a i b pomoc, 

o której mowa w ust. 2 może zostać zwiększona o nie więcej niż 25% z przeznaczeniem 

dodatkowych środków bezpośrednio na instalację odnawialnych źródeł energii w 

gospodarstwie akwakultury lub zakup urządzeń, wyposażenia lub technologii, które 

zmniejszają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa akwakultury.  

6. Instalacje, o których mowa w ust. 5 muszą mieć moc dostosowaną do zapotrzebowania 

energetycznego gospodarstwa akwakultury.  

7. Przez urządzenia, wyposażenie i technologie, o których mowa w ust. 5 należy rozumieć 

w szczególności pompy ciepła, rekuperatory, magazyny energii.  

8. Operacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b, które obejmują wyłącznie instalacje  

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie akwakultury lub polegają na zakupie urządzeń, 

wyposażenia lub technologii, które zmniejszają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa 

akwakultury i wówczas kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 000 zł, a pomoc 

przyznaje się w powiązaniu ze średnią roczną wielkością produkcji w gospodarstwie 

akwakultury w wysokości 875 zł na każdą wyprodukowaną tonę ryb. 

§ 14. 1. Pomoc w ramach grupy operacji projekty pilotażowe jest przyznawana na 

realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, 

innowacji i transferu wiedzy. 

2.  Pomoc, o której mowa w ust. 1 przyznaje się  podmiotom określonym w § 9, pod 

warunkiem zawarcia umowy na wdrożenie projektu pilotażowego z instytutem badawczym 

albo instytutem naukowym, który prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie 

rybactwa i posiada warunki techniczno–organizacyjne gwarantujące w ramach operacji 

opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w 

zakresie chowu lub hodowli ryb.  

3. Strony umowy, o której mowa w ust. 2, sporządzają analizę naukową operacji 

zawierającą w szczególności: 

1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby 

wnioskodawcy, 

2) nazwę i adres siedziby instytutu będącego stroną umowy, 

3) datę sporządzenia i podpisy osób reprezentujących strony umowy, 

4) cele, założenia i sposób realizacji operacji, 
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5) wykazanie innowacyjnego charakteru operacji i opis zastosowanych technologii, 

6) wskazanie miejsc prowadzenia badań oraz miejsc wdrażania projektu pilotażowego, 

7) kosztorys realizacji operacji. 

4. Analiza naukowa, o której mowa w ust. 3, jest poddawana ocenie przez organ 

opiniodawczo–doradczy, powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy. Ocena jest 

dokonywana w formie pisemnej, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej 

przeprowadzenie i może być pozytywna lub negatywna.  

5. Ocena pozytywna, o której mowa w ust. 4  obejmuje w szczególności potwierdzenie 

spełnienia innowacyjnego charakteru operacji.  

6. Pomoc na realizację operacji w ramach grupy operacji projekty pilotażowe przyznaje 

się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 75% tych 

kosztów, nie więcej jednak niż 5 000 000 zł. 

7. Wdrożenie projektu pilotażowego, o którym mowa w ust. 2, polega w szczególności na 

przygotowaniu dokumentacji technicznej, zakupie lub produkcji oraz instalacji urządzeń w 

obiekcie chowu lub hodowli ryb, w którym będzie wdrażana nowa technologia. 

8. Rezultaty wdrożenia projektu pilotażowego są udostępniane na stronie internetowej 

beneficjenta oraz instytutu, o którym mowa w ust. 2, przez okres co najmniej 5 lat od dnia 

dokonania płatności końcowej oraz upubliczniane w szczególności przez udział w 

konferencjach lub wystawach o tematyce związanej z akwakulturą. 

§ 15. 1. Pomoc w ramach grupy operacji dywersyfikacja działalności jest przyznawana na 

realizację operacji mających na celu zwiększenie dochodowości gospodarstw akwakultury lub 

ich odporności na niekorzystne procesy i zjawiska gospodarcze poprzez zróżnicowanie 

działalności gospodarczej i podjęcie dodatkowej, okołoprodukcyjnej działalności 

wspomagającej działalność podstawową lub zapewniającej zwiększenie wartości dodanej 

produktów akwakultury.  

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przyznaje się  podmiotom określonym w § 9 ust. 1 pkt 

1, w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 50% tych 

kosztów, jednak nie więcej niż w 3 500 zł na każdą wyprodukowaną pełną tonę ryb 

wykazywaną jako średnia roczna wielkość produkcji w gospodarstwie akwakultury i do 

maksymalnej wysokości 2 000 000 zł na jedną operację.   

3. Średnia roczna wielkość produkcji w gospodarstwie akwakultury, o której mowa w ust. 

2, ustalana jest z trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w przypadku 

gospodarstw funkcjonujących krócej na rynku – z całego okresu ich funkcjonowania, na 
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podstawie danych statystycznych ujętych w kwestionariuszu RRW–22 i potwierdzana w 

zaświadczeniu wydawanym przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.   

§ 16. 1. Pomoc w ramach grupy operacji rekompensaty wodnośrodowiskowe przyznaje 

się na realizację operacji mających na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie 

ochrony środowiska, wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku 

praktyk i technik w chowie i hodowli ryb oraz ochronę zasobów genetycznych ryb. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli 

ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat wymogów wykraczających poza 

podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, którymi są:  

1) stosowanie minimalnych obsad karpia w ilości nie mniejszej niż normy określone w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia;  

2) terminowa realizacja, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków 

statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz 

ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do 

chowu lub hodowli ryb;  

3) prowadzenie księgi stawowej, o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 

gospodarki rybackiej (Dz. U. poz. 326);  

4)  posiadanie przez cały okres realizacji operacji:  

a) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w 

sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,  

b) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu dobrostanu 

ryb,  

5) posiadanie pozwolenia wodnoprawnego lub posiadanie potwierdzonego zgłoszenia 

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub udokumentowanego złożenia 

wniosku o przedłużenie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 414 

ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Wodne. 

3. W przypadku gdy obiekt chowu lub hodowli ryb jest przedmiotem współposiadania, 

pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, 

na którego wyrazili zgodę, w formie pisemnej, pozostali współposiadacze. 

4. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc 

przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego wyrazili 

zgodę, w formie pisemnej, pozostali wspólnicy. 
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5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się, jeżeli:  

1) zobowiązania, o których mowa w ust. 2 będą realizowane w obiekcie chowu lub hodowli 

ryb o wielkości co najmniej 1 ha powierzchni ogroblowanej;  

2) wnioskodawca zobowiązał się do realizacji operacji w całym obiekcie chowu lub hodowli 

ryb lub co najmniej na całej powierzchni ogroblowanej jednego stawu lub sumy całej 

powierzchni ogroblowanej kilku stawów, przy jednoczesnym spełnieniu podstawowych 

zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie chowu lub hodowli ryb. 

§ 17. 1. Zobowiązania wykraczające poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, 

o których mowa w § 17 ust. 2, mogą być realizowane w ramach następujących pakietów:  

1) Pakiet 1 – podstawowy, obejmujący łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich 

poniższych wymogów: 

a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej 

obiektu chowu lub hodowli ryb,  

b) wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr, 

co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do dnia 15 września; 

2) Pakiet 2 – rozszerzony, obejmujący wypełnianie co najmniej jednego z poniższych 

wymogów: 

a) produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb, wymienionych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia, w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym 

obiekcie chowu lub hodowli ryb, 

b) utrzymanie i udostępnienie co najmniej jednej ścieżki edukacyjnej nie krótszej niż 2 

tys. metrów bieżących łącznie, na której jest zlokalizowanych co najmniej 5 

przystanków edukacyjnych, 

3) Pakiet 3 – NATURA 2000, obejmujący wypełnianie wymogu położenia stawów na 

obszarze NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132). 

2. Za powierzchnię ogroblowaną obiektu chowu lub hodowli ryb przyjmuje się 

powierzchnię obejmującą powierzchnię stawów łącznie z groblami, a w przypadku, gdy staw 

posiada ograniczenie nie będące groblą, do powierzchni ogroblowanej stawu wlicza się tereny 

przyległe związane z tym stawem niezbędne do prowadzenia chowu lub hodowli ryb. 
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3. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a nie obejmuje produkcji wylęgu, 

selektów i tarlaków oraz dotyczy stawów, które zostały obsadzone, i  z których odłowiono 

cenne gatunki ryb. 

4. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, polega w szczególności na 

umożliwieniu zwiedzania obiektu chowu lub hodowli ryb z wykorzystaniem ścieżki 

edukacyjnej nie rzadziej niż trzykrotnie w roku kalendarzowym. 

5. Realizacja wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się zgodnie z planem zadań 

ochronnych dla danego obszaru, jeżeli jest ustanowiony. 

6. Pakiety, o których mowa w § 18 ust. 1, są realizowane w następujący sposób:  

1) wyłącznie Pakiet 1 – podstawowy albo  

2) łącznie Pakiet 1– podstawowy i Pakiet 2 – rozszerzony, albo  

3) łącznie Pakiet 1– podstawowy i Pakiet 3 – NATURA 2000, albo  

4) łącznie Pakiet 1– podstawowy, Pakiet 2 – rozszerzony i Pakiet 3 – NATURA 2000. 

§ 18. 1.  Pomoc w ramach grupy operacji rekompensaty wodnośrodowiskowe przyznaje 

się w formie płatności przyznawanej raz na rok, przez 5 lat, za każdy rok kalendarzowy 

realizacji zobowiązań, o których mowa w § 17 ust. 2, według następujących stawek: 

1) Pakiet 1 – podstawowy – stawka rekompensaty wynosi 820,92  zł na rok na hektar 

powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb, na którym jest realizowany 

ten pakiet,  

2) Pakiet 2 – rozszerzony – w zakresie określonym w § 18 ust. 1 pkt 2: 

a) lit. a – stawka rekompensaty wynosi 253,19 zł na rok na hektar powierzchni 

ogroblowanej stawów, na których jest wypełniany wymóg,  

b) lit. c – stawka rekompensaty wynosi 17 942,12 zł na rok na ścieżkę edukacyjną i 

obejmuje tylko 1 ścieżkę edukacyjną w gospodarstwie, 

3) Pakiet 3 – NATURA 2000 – stawka rekompensaty wynosi 140,04 zł na rok na hektar 

powierzchni ogroblowanej stawów, na których jest wypełniany wymóg. 

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu w tym samym obiekcie chowu lub 

hodowli ryb wysokość rekompensaty ustala się jako sumę stawek rekompensat przysługujących 

za realizację tych pakietów. 

3. W przypadku gdy wymogi określone w § 18 nie są wypełniane od początku roku 

kalendarzowego, od którego będą realizowane 5–letnie zobowiązania, o których mowa w § 17 

ust. 2, pomoc przyznaje się w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie za okres, w którym 

wymogi te nie były wypełniane. 
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§ 19. 1. Płatność, o której mowa w § 18 ust. 1, podlega zwrotowi: 

1) w przypadku niewypełnienia przez beneficjenta zobowiązań, realizowanych na podstawie 

§ 18 ust. 1: 

a) pkt 1 – proporcjonalnie do powierzchni ogroblowanej, na której nie były one 

wypełniane, z zastrzeżeniem ust. 2, 

b) pkt 2 lub 3 – o iloczyn wysokości stawki rekompensaty określonej dla danego 

wymogu i powierzchni ogroblowanej, na której nie był on wypełniany, z 

zastrzeżeniem ust. 3; 

2) jeżeli nie są spełnione wymagania określone w § 17 ust. 2 – proporcjonalnie za okres, w 

którym wymagania te nie były wypełniane. 

2. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta w danym roku zobowiązania, o którym 

mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości zgodnie z art. 39 ust. 

1 ustawy i Agencja wypowiada umowę o dofinansowanie. 

3. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta w danym roku zobowiązań, o których 

mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 lub 3, pomoc z tytułu realizacji danego wymogu podlega zwrotowi w 

całości zgodnie z art. art. 39 ust. 1 ustawy. 

§ 20. 1. Pomoc na realizację grupy operacji ochrona zasobów genetycznych przyznaje się 

na operacje mające na celu zachowanie oryginalnych czystych linii lub szczepów genotypów 

ryb hodowlanych lub zagrożonych populacji ryb dziko żyjących oraz budowanie właściwej 

polimorficzności gatunków restytuowanych przez: 

1) utrzymanie do 200 sztuk tarlaków i selektów dziko żyjących populacji ryb z gatunków 

wykorzystywanych w gospodarce rybackiej lub utrzymanie do 200 sztuk tarlaków i 

selektów oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych jako żywych banków 

genów; samce powinny stanowić co najmniej 20% liczebności stada i stado powinno być 

uzupełniane w miarę możliwości nowymi osobnikami pochodzącymi z referencyjnych 

populacji. 

2) konserwację i przechowywanie materiału biologicznego pochodzącego od ryb; 

3) prowadzenie badań genetycznych ryb. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się: 

1) szkołom wyższym: 

a) kształcącym w zakresie rybactwa lub 

b) prowadzącym badania w zakresie rybactwa; 
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2) instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce 

naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa. 

3) dysponentom czystych linii genotypów ryb hodowlanych lub populacji ryb dziko 

żyjących, które utrzymują poziom zmienności genetycznej nieodbiegający od populacji 

restytuowanej. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 zobowiązane są do opracowania programu ochrony 

zasobów genetycznych ryb i udokumentowania czystości linii genetycznych lub przynależności 

przetrzymywanych stad do określonej puli genowej, co zostanie zatwierdzone w ocenie 

wydanej przez organ opiniodawczo–doradczy, powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 

ustawy. Ocena jest wydawana w formie pisemnej, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia 

wniosku o jej przeprowadzenie, po zasięgnięciu opinii instytutu  naukowo–badawczego 

prowadzącego badania w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb w odniesieniu do celu, 

zakresu i warunków realizacji programu; ocena może być pozytywna albo negatywna. 

4. Celem programu ochrony zasobów genetycznych ryb jest odpowiednio: 

1) powiększenie stanu liczbowego stad chronionych gatunków lub populacji ryb do 

poziomu, który zapewni możliwość długotrwałej hodowli w zmiennych warunkach 

środowiskowych, epizootycznych i ekonomicznych; 

2) osiągnięcie i utrzymanie docelowej liczebności stad na poziomie minimum 100 sztuk 

tarlaków, przy czym liczba minimum 100 sztuk dotyczy zdolnych do rozrodu, dojrzałych 

płciowo, ikrzyc i mleczaków;  

3) zachowanie oryginalnych genotypów pstrąga tęczowego wiosennego i jesiennego tarła 

przystosowanych do krajowych warunków produkcyjnych oraz utrzymanie dotychczas 

uzyskanych korzystnych cech użytkowych szczepów lub linii; 

4) zachowanie oryginalnych genotypów wybranych linii karpia oraz szczepów pstrąga 

tęczowego wiosennego i jesiennego tarła przystosowanych do krajowych warunków 

produkcyjnych oraz utrzymanie dotychczas uzyskanych korzystnych cech użytkowych 

szczepów lub linii; 

5) utrzymywanie stad tarłowych zagrożonych wyginięciem populacji ryb dziko żyjących w 

celu ich ochrony i zachowania ex situ, a także wykorzystywaniu w restytucji gatunków na 

obszarze ich dawnego występowania, odbudowie zasobów i wzmacnianiu populacji 

poprzez zarybianie rybami wyhodowanymi w warunkach kontrolowanych. 
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5. Program ochrony zasobów genetycznych ryb powinien:  

1) szczegółowo opisywać pochodzenie tarlaków ryb ze wskazaniem z jakiej rzeki lub jakiego 

ośrodka hodowlanego pochodzi.  

2) wskazywać na unikalne cechy genotypu w oparciu o analizę porównawczą z danymi 

literaturowymi lub analizę porównawczą w oparciu o materiał z innych rzek lub ośrodków 

zarybieniowych.  

3) w przypadku linii hodowlanych opisywać sposób udokumentowania prowadzenia selekcji 

ryb w oparciu o najlepsze praktyki zootechniczne z uwzględnieniem zasad nie 

krzyżowania ze sobą różnych roczników ryb.  

4) określać sposób znakowania tarlaków oraz opis zabiegów hodowlanych prowadzonych w 

ośrodku. 

6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na: 

1) ochronę zasobów genetycznych następujących czystych linii lub szczepów genotypów ryb 

hodowlanych: 

a) karp linii: 

– gołyska nr 2 (landecka), 

– gołyska nr 3 (ochabska), 

– gołyska nr 6, 

– knyszyńska K, 

– starzawska St, 

– węgierska W, 

– węgierska 7, 

– węgierska 8, 

– węgierska 0, 

– węgierska T, 

– francuska F, 

– jugosłowiańska J, 

– ukraińska Ur i Up, 

– litewska B i BVP, 

– izraelska Dor–70, 

– niemiecka N, 

– jaktorowska JK, 

– sobieszyńska S, 

– zatorska Z; 
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b) pstrąg tęczowy – szczep wiosenny i jesienny tarła linii "Rutki"; 

2) ochronę zasobów genetycznych następujących populacji ryb dziko żyjących: 

– łosoś atlantycki, 

– jesiotr ostronosy, 

– troć wiślana letnia, 

– troć wiślana zimowa, 

– troć jeziorowa, 

– sieja wędrowna (pomorska), 

– sieja szlachetna (jeziorowa), 

– lipień, 

– głowacica, 

– certa. 

5. Podmioty, o których mowa w 20ust. 2 zobowiązują się do realizacji operacji w ramach 

programu ochrony zasobów genetycznych ryb przez 5 lat, licząc od początku roku 

kalendarzowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie, w formie rekompensaty 

wypłacanej raz na rok, przez 5 lat, za każdy rok kalendarzowy utrzymywania zasobów. 

4.  Zobowiązania w zakresie realizacji operacji, o której mowa w ust. 1, obejmują: 

1) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów 

genetycznych – za którego realizację wysokość dofinansowania wynosi 165 zł za sztukę 

na dany rok kalendarzowy, lub 

2) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta jesiotra ostronosego, w stadzie podlegającym 

ochronie zasobów genetycznych – za którego realizację wysokość dofinansowania wynosi 

190 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy, lub 

3) jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych 

– za którego realizację wysokość dofinansowania wynosi 65 zł za sztukę na dany rok 

kalendarzowy, lub 

4) pobranie i poddanie kriokonserwacji, w słomce do kriokonserwacji o objętości 250 

mikrolitrów, porcji nasienia od ryb karpiowatych, jesiotrowatych i łososiowatych w celu 

przechowywania w stanie zamrożonym – za którego realizację wysokość dofinansowania 

wynosi 75 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy, lub 

5) przeprowadzenie testów genetycznych do 30 sztuk osobników na rok z jednej linii 

genetycznej podlegającego ochronie zasobów genetycznych, nie więcej niż 120 sztuk w 

trakcie trwania operacji – za którego realizację wysokość dofinansowania wynosi 500 zł 

za sztukę na dany rok kalendarzowy. 
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§ 21. 1. Pomoc w ramach grupy operacji budowa banku genów przyznaje się 

państwowemu instytutowi badawczemu, powołanemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), który prowadzi 

badania naukowe oraz prace rozwojowe w obszarze rybactwa śródlądowego, a także 

działalność wspomagającą edukację z dziedziny rybactwa, który przygotowuje i realizuje 

program pod nazwą „Budowa banku genów”.  

2. Program „Budowa banku genów” zawiera w szczególności takie informacje jak:  

1) nazwę i adres siedziby podmiotu opracowującego;  

2) datę sporządzenia;  

3) cele i założenia ze wskazaniem chronionych oryginalnych czystych linii lub szczepów 

genotypów ryb hodowlanych lub zagrożonych populacji ryb dziko żyjących, 4) formy i 

metody realizacji;  

5) harmonogram wdrażania;  

6) kosztorys realizacji operacji; 

7) zestawienie rzeczowo–finansowe działania;  

8) informację na temat sposobu ewaluacji wdrażania w trakcie realizacji i po zakończeniu 

działania.  

3. Program „Budowa banku genów” w terminie 2 miesięcy od przedłożenia ministrowi 

właściwemu do spraw rybołówstwa jest poddawany ocenie przez organ opiniodawczo–

doradczy powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy, a następnie podlega zatwierdzeniu 

w drodze opinii wydanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

4. Ocena, o której mowa w ust. 3 obejmuje w szczególności weryfikację celów i założeń, 

o których mowa w ust. 2. 

5. Program „Budowa banku genów” zostaje zatwierdzony jeżeli ma na celu utworzenie 

banku nasienia przynajmniej dla oryginalnych czystych linii lub szczepów genotypów ryb 

hodowlanych lub zagrożonych populacji ryb dziko żyjących, o których mowa w § 21 ust. 6 i 

ocena, o której mowa w ust. 3 jest pozytywna.  

6. Program „Budowa banku genów” może podlegać zmianom. Przepisy ust. 2–5 stosuje 

się odpowiednio.   

7. Opinia w sprawie zatwierdzenia programu „Budowa banku genów” jest zamieszczana 

na stronie internetowej Programu. 

8. Pomoc na realizację operacji w ramach grupy operacji budowa banku genów przyznaje 

się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych 
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kosztów, zgodnie z kosztorysem realizacji operacji, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6,  nie więcej 

jednak niż 8 500 000 zł. 

§ 22. Pomoc na realizację operacji w ramach działania organizacje producentów, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2) lit. d), przyznaje się uznanym organizacjom producentów 

oraz ich związkom w formie: 

1) ryczałtu w wysokości 17 664,73 zł rocznie, począwszy od 2023 roku, a w przypadku 

kolejnych lat z zastosowaniem indeksacji wg wskaźnika zmiany przeciętnych 

wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce narodowej (ogłaszany w formie Komunikatu 

Prezesa GUS do 7 roboczego dnia lutego każdego roku za rok poprzedni), za 

przygotowanie rocznych lub wieloletnich planów produkcji i obrotu, o których mowa w 

art. 28 rozporządzenia 1379/2013; 

2) ryczałtu w wysokości 165 240 zł rocznie, począwszy od 2023 roku, a w przypadku 

kolejnych lat z zastosowaniem indeksacji wg wskaźnika zmiany przeciętnych 

wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce narodowej ogłaszany w formie Komunikatu 

Prezesa GUS do 7 roboczego dnia lutego każdego roku za rok poprzedni, za zarządzanie 

i  koszty osobowe wdrażania rocznych lub wieloletnich planów produkcji i obrotu, o 

których mowa w art. 28 rozporządzenia 1379/2013; 

3) ryczałtu w wysokości 35 634,30 zł, począwszy od 2023 roku a w przypadku kolejnych lat 

z zastosowaniem indeksacji wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanego w formie Komunikatu Prezesa GUS do 31 stycznia 

każdego roku za rok poprzedni w związku z poniesionymi kosztami biurowymi 

odnoszącymi się do wdrażania rocznych lub wieloletnich planów produkcji i obrotu, o 

których mowa w art. 28 rozporządzenia1379/2013; 

4) zwrotu do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych wdrażania planów produkcji i 

obrotu, związanych z działaniami,  o których mowa w art. 8 rozporządzenia 1379/2013, z 

wyłączeniem kosztów opisanych w pkt 2 oraz 3; 

5) zwrotu do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych przeprowadzenia procesu 

uznania organizacji lub związku organizacji, w szczególności: 

a) wynagrodzeń,  które są niezbędne do prawidłowej realizacji operacji, 

b) delegacji służbowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji operacji, 

c) związane z opracowaniem statutu organizacji producentów ryb występującej o 

uznanie i jego konsultacji z członkami tej organizacji, 
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d) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w organizacji 

producentów ryb występującej o uznanie, z zakresu wiedzy oraz umiejętności 

wymaganych do prawidłowej i efektywnej realizacji operacji, w tym udziału w 

szkoleniach obejmujących tematykę funkcjonowania wspólnego rynku rybnego, 

e) wyposażenia stanowiska pracy pracowników realizujących operację – wyłącznie w 

przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w  wymiarze 

co najmniej ½ etatu, najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania 

organizacji producentów ryb występującej o uznanie, 

f) koszty usług prawniczych, księgowych, konsultingowych, jak również koszty opłat 

skarbowych i notarialnych, oraz koszty zakupu materiałów biurowych, niezbędne do 

realizacji projektu.  

§ 23. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w przetwórstwie, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2) lit. e) ustawy przyznaje się  formie zwrotu kosztów 

kwalifikowalnych w wysokości: 

1) 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 8 mln zł na operację związaną z innowacjami 

w przetwórstwie produktów rybnych , w przypadku, gdy operacja spełnia kryteria, o 

których mowa w załączniku III wiersz 14 rozporządzenia 2021/1139 a beneficjentami są: 

a) szkoły wyższe lub szkoły ponadpodstawowe w rozumieniu przepisów prawa 

oświatowego kształcących lub prowadzących badania naukowe w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów 

rybnych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 262), zwanych dalej „produktami rybnymi”, lub 

ochrony i rozwoju żywych zasobów wód; 

b) instytuty badawcze lub instytuty naukowe, 

c) podmiotowi będącemu mikro–, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 

zalecenia 2003/361/WE, który prowadzi działalność w zakresie przetwarzania 

produktów rybnych – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez ten 

podmiot z podmiotem, o którym mowa w pkt 1 lub 2. 

2) 50% tych kosztów, nie więcej jednak niż 3 mln zł na daną operację, podmiotowi będącemu 

mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, 

który prowadzi działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych lub chowu lub 

hodowli ryb. 
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2. Pomoc nie obejmuje działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w rozumieniu 

przepisów w sprawie uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  

§ 24. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 2) lit. e) ustawy, zalicza się koszty: 

1) budowy nowych budynków produkcyjnych, magazynowych, kontroli laboratoryjnej, 

socjalnych lub przeznaczonych do przetwarzania produktów rybnych. 

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją 

istniejących budynków produkcyjnych, magazynowych, kontroli laboratoryjnej, 

socjalnych, przeznaczonych do przetwarzania produktów rybnych. 

3) zakupu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia do przetwarzania, przechowywania i 

magazynowania produktów rybnych. 

4) zakupu nowych, specjalistycznych środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego. 

5) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie zakładów. 

6) zakupu oprogramowania komputerowego lub jego aktualizacji/ rozbudowy oraz 

patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych (koszty niematerialne), zakupu 

systemów teleinformatycznych. 

§ 25. 1. W przypadku realizacji operacji związanej z innowacjami w przetwórstwie 

produktów rybnych, która spełnia warunki  kryteria, o których mowa w załączniku III wiersz 

14 rozporządzenia 2021/1139, wnioskodawca sporządza analizę naukową operacji zawierającą:  

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;  

2) nazwy i adresy siedzib podmiotów wspólnie realizujących operację – w przypadku gdy 

operacja jest realizowana wspólnie przez podmioty powiązane ze sobą umową 

konsorcjum,;  

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy lub podmiotów, 

o których mowa w pkt 2;  

4 informację dotyczącą doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości 

organizacyjno–technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;  

5) cele i założenia operacji;  

6) określenie przedmiotu operacji;  

7) wykazanie innowacyjnego charakteru operacji;  

8) opis wykonalności technicznej badań prowadzonych w ramach operacji;  
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9) wskazanie miejsca prowadzenia badań oraz miejsca wdrażania wyników 

przeprowadzonych badań;  

10) źródła finansowania operacji;  

11) datę jej sporządzenia. 

2. Analiza naukowa operacji, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do oceny przez organ 

opiniodawczo–doradczy, powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy. 

3. Sporządzając ocenę, o której mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę: 

1 zgodność planowanej operacji z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa; 

2) przyjętą metodologię operacji; 

3) planowany zakres wykorzystania rezultatów planowanej operacji oraz przewidywany 

okres użytkowania wypracowanych rozwiązań; 

4) czy operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania i jakie są możliwości zastosowania lub 

wdrożenia rezultatów tej operacji w praktyce; 

5) czy wnioskodawca zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz 

odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do realizacji operacji. 

4. Organ opiniodawczo–doradczy powołany na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy wydaje 

pozytywną ocenę, o której mowa w ust. 2, jeżeli z informacji zawartych w analizie, o której 

mowa w ust. 1, wynika, że efekty planowanej operacji są możliwe do osiągnięcia na podstawie 

dotychczasowego doświadczenia, wiedzy, umiejętności lub możliwości organizacyjno-

technicznych wnioskodawcy w zakresie realizacji celów danej operacji.  

5. Organ opiniodawczo–doradczy, powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa ocenę, o której mowa w ust. 2, w 

terminie 2 miesięcy od dnia jej otrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje ocenę, o której mowa w ust. 2, 

wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

7. W przypadku wydania negatywnej oceny, o której mowa w ust. 2, organ opiniodawczo– 

doradczy powołany na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy wskazuje w tej ocenie okoliczności, 

po zaistnieniu których będzie możliwe uzyskanie pozytywnej oceny, lub warunki, po spełnieniu 

których będzie to możliwe. 

§ 26. Wyniki realizacji operacji w ramach operacji związanej z innowacjami w 

przetwórstwie produktów rybnych są udostępniane na stronie internetowej beneficjenta przez 

okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach tej operacji oraz 
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upubliczniane w szczególności na konferencjach lub wystawach o tematyce związanej z 

rybołówstwem morskim, rybactwem śródlądowym lub przetwórstwem produktów rybnych. 

§ 27. Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w przetwórstwie, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2) lit. f ustawy przyznaje się  formie zwrotu kosztów 

kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej jednak niż 3 mln zł na daną 

operację, podmiotowi będącemu mikro–, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 

zalecenia 2003/361/WE, który prowadzi działalność w zakresie przetwarzania produktów 

rybnych lub chowu lub hodowli ryb. 

§ 28. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania inwestycje w 

przetwórstwie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2) lit. f ustawy, zalicza się koszty: 

1) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury 

do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, paneli 

fotowoltaicznych i solarów, instalacji odzysku ciepła, pieców na biomasę, zastosowania 

czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko 

o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem i magazynowaniem produktów 

rybnych.; 

2) zakupu oprogramowania komputerowego lub jego aktualizacji lub rozbudowy oraz 

patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych (koszty niematerialne), zakupu 

systemów teleinformatycznych. 

§ 29. Pomoc na realizację operacji w ramach działania świadomy konsument, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy przyznaje się formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych 

w wysokości: 

1) 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 15 mln zł, w przypadku, gdy operacja ma na 

celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i 

akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym oraz spełnia kryteria, o których 

mowa w załączniku III wiersz 14 rozporządzenia nr 2021/1139 a beneficjentami są: 

a) uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe, 

b) jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, 

rybactwa śródlądowego lub akwakultury, 

c) minister właściwy do spraw rybołówstwa; 

2) 75% tych kosztów, nie więcej jednak niż 8 mln zł, w przypadku, gdy beneficjentami są 

uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe; 
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3) 50% tych kosztów, nie więcej jednak niż 500 tys. zł, w przypadku, gdy beneficjentami są 

jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, 

rybactwa śródlądowego lub akwakultury; 

4) 50% tych kosztów, nie więcej jednak niż 200 tys. zł, w przypadku, gdy  beneficjentami są 

podmioty wykonujące statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, 

wprowadzania na rynek, obrotu lub przetwarzania produktów rybnych oraz podmiotom 

prowadzącym działalność okołorybacką. 

§ 30. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy, zalicza się koszty:  

1) organizacji kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;  

2) usług agencji reklamowych lub innych podmiotów w zakresie związanym z 

przygotowaniem i prowadzeniem kampanii promocyjnej;  

3) zakupu lub najmu powierzchni reklamowych na okres trwania kampanii promocyjnej.  

4) tworzenia haseł reklamowych lub opracowania materiałów reklamowych na potrzeby 

kampanii komunikacyjnej i promocyjnej;  

5) druku materiałów reklamowych, o których mowa w pkt 3;  

6) przygotowania i emisji telewizyjnych i radiowych materiałów promocyjnych związanych 

z kampanią promocyjną;  

7) przygotowania, uruchomienia i obsługi strony internetowej bezpośrednio związanej z 

kampanią promocyjną;  

8) najmu budynków, lokali lub środków transportu, niezbędnych do przeprowadzenia 

kampanii promocyjnej;  

9) udziału jako wystawcy w krajowych i zagranicznych branżowych targach i wystawach;  

10) wprowadzania na rynek nowych produktów i znalezienia nowych odbiorców, w tym w 

szczególności koszty usług doradczych świadczonych przez podmioty zewnętrzne, 

prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z 

wprowadzeniem nowego produktu oraz nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek, 

w tym koszty opracowania koncepcji wejścia na nowy rynek oraz prezentacji lub 

sprzedaży produktu na tym rynku oraz wskazania najefektywniejszych narzędzi i metod 

marketingowych oraz promocyjnych, a także zastosowania tych narzędzi i metod.;  

11) poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybnych, w tym koszty szkoleń 

z zakresu sprzedaży oraz zakupu systemów informatycznych umożliwiających 

elektroniczną obsługę sprzedaż;  
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12) przygotowania dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o rejestrację danego 

produktu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i 

środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, z późn. zm.).  

13) przygotowania dokumentacji związanej z uzyskaniem certyfikatu lub utrzymaniem 

certyfikatu produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury oraz 

metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska oraz z certyfikacją łańcucha dostaw tych 

produktów.  

14) przeprowadzenia rejestracji oraz dostosowania do wymogów zgodności i certyfikacji, w 

tym kontroli, po której przeprowadzeniu wydaje się certyfikaty, o których mowa w pkt 

12, a także badań i analiz wykonanych w związku z tą kontrolą.  

15) przeprowadzania badań i analiz w zakresie surowca rybnego wykorzystywanego w 

procesie przetwórczym, międzynarodowej wymiany handlowej produktami rybnymi, 

trendów rynkowych, preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów 

rybołówstwa i produktów akwakultury, wpływu dostępności produktów rybnych na 

popyt, sezonowości popytu na produkty rybne, wpływu dochodów konsumentów i cen 

produktów rybnych na popyt i podaż tych produktów, struktury przetwórstwa rybnego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, łańcucha handlowego, przetwórstwa produktów rybołówstwa, 

norm handlowych dla produktów rybołów. 

16) opracowania danych rynkowych, w szczególności dotyczących zależności przetwórstwa 

rybnego w Rzeczypospolitej Polskiej od surowca pochodzącego spoza Unii Europejskiej.  

17) organizacji spotkań, konferencji i publikacji w postaci papierowej lub elektronicznej o 

tematyce związanej z analizą rynku rybnego.  

18) opracowania wytycznych dobrej praktyki higieny wytycznych do stosowania oraz 

kierunków zmian w zakresie norm handlowych i badawczych, stosowanych w odniesieniu 

do produktów rybnych.  

19) opracowania zaleceń i wytycznych do stosowania oraz kierunków zmian w zakresie norm 

handlowych i badawczych, stosowanych w odniesieniu do produktów rybnych.  

20) opracowania założeń systemu identyfikowalności produktów rybnych.  

21) zakupu lub modernizacji i wdrożenia systemu identyfikowalności, w tym zakupu lub 

rozszerzenia oprogramowania służącego identyfikowalności, wraz z jego instalacją, 

szkoleń pracowników beneficjenta będących użytkownikami oprogramowania;  

22) zakupu sprzętu lub urządzeń, zapewniających funkcjonowanie systemu 

identyfikowalności, w tym koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
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zapewniających poprawne działanie systemu identyfikowalności, skanerów i terminali 

oraz czytników kodów paskowych, drukarek kodów paskowych, sprzętu ważącego, 

czytników etykiet, w tym etykiet zdalnej identyfikacji radiowej (RFID); 

23) chipów elektronicznych, tworzenia baz danych oraz wsparcia technicznego w zakresie 

oprogramowania.  

2. Koszty działań wymienionych w pkt 1–9 dotyczą w szczególności:  

1) wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej,  

2) zakupu usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,  

3) zakupu usług w zakresie transportu wystawianych produktów oraz elementów zabudowy, 

wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,  

4) delegacji pracowników uczestniczących w realizacji projektu,  

5) wpisu do katalogu targowego lub wystawienniczego, 

6 opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych lub wystawienniczych,  

7) zakupu usług doradczych w zakresie promocji podczas krajowych lub zagranicznych 

targów i wystaw, 

8) projektów i wydruków materiałów promocyjnych.  

9) zakupu usług gastronomicznych w zakresie obsługi stoiska,  

10) druku materiałów reklamowych. 

§ 31. 1. Zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i 

akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym, o którym mowa w § 29 pkt 1 

stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny 

potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej 

operacji. 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o 

dofinansowanie, który zawiera:  

1) nazwę planowanej operacji;  

2) nazwę wnioskodawcy;  

3) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji planowanej operacji;  

4) wskazanie miejsca realizacji planowanej operacji;  

5) cele, jakie ma spełnić planowana operacja; 

6) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji doprowadzi 

do zwiększenia popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i 

akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym;  
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7) opis planowanej operacji zawierający:  

a) opis działań zmierzających do realizacji celu, jakim jest znalezienie nowych rynków 

i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, takich jak: 

– planowane badania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury, 

– planowana promocja krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury oraz 

przewidywany wpływ na zwiększenie zainteresowania tymi produktami 

określonych grup konsumentów, 

– planowana promocja produktów rybołówstwa i akwakultury, w odniesieniu  do 

których obserwuje się wzrost międzynarodowej wymiany handlowej lub 

spożycia przez konsumentów, 

– planowane metody kreowania innowacji produktowych, rozumianych jako 

udoskonalenie istniejącego lub stworzenie nowego produktu rybołówstwa lub 

akwakultury, 

– planowane metody kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów 

rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym.  

b) opis działań zmierzających do realizacji celu, jakim jest prowadzenie regionalnych, 

krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych 

służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych 

produktów rybołówstwa i akwakultury, takich jak: 

– planowane działania marketingowe, które przyczynią się do podniesienia poziomu 

publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i 

akwakultury, 

– planowane metody kreowania pozytywnego wizerunku krajowych produktów 

rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym. 

§ 32. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których 

mowa w § 2, zalicza się koszty realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług 

(VAT) na zasadach określonych w art. 64 ust. 1 lit c rozporządzenia 2021/1060, faktycznie 

poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działań, o których 

mowa w § 2 zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 63 ust. 2 w związku ust. 6 

rozporządzenia 2021/1060, lecz nie wcześniej niż od : 
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1) 1 stycznia 2023 r. – w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których 

mowa  w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy; 

2) 1 stycznia 2021 r. – w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a – c oraz e – g ustawy. 

3. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których 

mowa w § 2, zalicza się również koszty niezbędne do realizacji operacji w wysokości do 7% 

wartości brutto tej operacji, obejmujące koszty: 

1) przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 

a) kosztorysów, 

b) projektów technologicznych i architektoniczno-budowlanych, 

c) ocen lub raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; 

2) sprawozdania z nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego lub 

konserwatorskiego; 

3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 

4) przygotowania planu biznesowego, o którym mowa w § 2 ust. 3; 

5) przygotowania i rozliczenia projektu w ramach realizacji operacji; 

6) nadzoru, koordynacji i realizacji projektu w ramach realizacji operacji; 

7) działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji. 

5. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działań, o których 

mowa w § 2, nie zalicza się kosztów: 

1) nabycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, jeżeli: 

a) nabycie nastąpi za kwotę przewyższającą 10% wydatków kwalifikowalnych 

poniesionych na daną operację, 

b) ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową określoną w drodze 

wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z 

przepisami o gospodarce nieruchomościami, 

c) nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji, 

d) podmiot zbywający nieruchomość, w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie 

beneficjentowi, otrzymał na jej zakup pomoc ze środków publicznych; 

2) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli: 
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a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających 

rok ich nabycia, 

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego 

sprzętu tego samego typu, 

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu; 

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji oraz 

niespełniających warunków, o których mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

2021/1060; 

4) amortyzacji środków trwałych niespełniających warunków o których mowa w art. 67 ust. 

2 rozporządzenia (UE) 2021/1060 oraz dla których beneficjent nie przedstawił 

oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych; 

5) związanych z umową leasingu: 

a) która nie zawiera postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy 

będących przedmiotem leasingu, 

b) odsetek, marży finansującego, opłat ubezpieczeniowych, podatku od umowy 

leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT); 

6) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy 

wolontariuszy; 

7) odsetek od zadłużenia; 

8) realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię 

elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych: 

a) powyżej 7% wartości kosztów kwalifikowalnych, 

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji, 

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie 

o dofinansowanie 

§ 33. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych Agencji ogłoszenie 

o naborze wniosków o dofinansowanie, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu 

składania wniosków o dofinansowanie. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości również na 

stronie programu. 

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa: 
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1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie; 

2) działanie lub typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie; 

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego 

naboru: 

4) sposób dostępu do formularza wniosku o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym 

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może 

być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. 

5. Wzór wniosku o dofinansowanie Prezes Agencji udostępnia na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu 

składania wniosków o dofinansowanie. 

6. Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia przez Agencję formularza wniosku o 

dofinansowanie w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający składanie wniosków 

o dofinansowanie. 

7. W przypadku gdy na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie Prezes Agencji 

stwierdzi, że limit środków finansowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, został przekroczony 

w ramach naboru tych wniosków, informuje o tym ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

8. Na polecenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o którym mowa w art. Art. 

4 ust. 1 ustawy, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 6, Prezes Agencji zwiększa limit 

środków finansowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, do wysokości kwoty pomocy, jaka 

wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie, i informację o zwiększeniu limitu tych 

środków finansowych niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych Agencji. Informację 

o zwiększeniu limitu środków finansowych podaje się do publicznej wiadomości również na 

stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

§ 34. 1. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca 

może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. 

2. W przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2) lit. c ustawy wnioskodawca 

może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 na jedno gospodarstwo 

akwakultury.3. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej 

niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który: 

1) pierwszy został złożony do Agencji; 

2) zawiera niższą wartość wnioskowanej kwoty pomocy – w przypadku złożenia przez 

wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w tym samym dniu. 
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3. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia 

przyznania pomocy. Przepis art. 39 ust. 1 ustawy stosuje się odpowiednio. 

§ 35. 1. Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy, zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz 

pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy – jeżeli został nadany; 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – jeżeli został nadany, albo informację o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

4) zestawienie rzeczowo–finansowe operacji – z wyłączeniem wniosków o dofinansowanie 

składanych w ramach działań, o których mowa w § 2 ust.  1 pkt 1 lit c oraz pkt 3 lit. a, b;  

5) kwotę wnioskowanej pomocy; 

6) charakterystykę prowadzonej działalności, w tym określenie jej przedmiotu, zgodnie z 

Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 

7) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę 

zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE; 

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy lub małżonka wnioskodawcy związane z 

przyznaniem pomocy; 

9) wskazanie kryteriów wyboru operacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; 

10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia 

warunków przyznania pomocy, których wykaz jest określony we wzorze wniosku o 

dofinansowanie. 

3. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami jest składany przez wnioskodawcę za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji w formie elektronicznej informacje o zmianach w 

zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

§ 36. 1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy lub wymienionych 

w § 35 ust. 1 pkt 4 i 5 lub 

2) jest niezgodny z działaniem lub typem operacji, o których mowa w § 33 ust. 3 pkt 2, lub 

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 33 ust. 

1, lub 
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4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 33 ust. 1, ale 

wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków 

o dofinansowanie, lub 

5) został złożony w sposób inny niż określony w § 36 ust. 3, lub 

6) nie zawiera opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w § 3 ust. 

4, zatwierdzającej „Program Edukacyjno-Promocyjny”, w przypadku ubiegania się o 

pomoc w ramach grupy operacji program edukacyjno-promocyjny, lub 

7) nie zawiera pozytywnej oceny, o której mowa w § 6 ust. 6, w przypadku ubiegania się o 

pomoc w ramach grupy operacji usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa, lub 

8) nie zawiera pozytywnej oceny, o której mowa w § 14 ust. 4, w przypadku ubiegania się o 

pomoc w ramach grupy operacji projekty pilotażowe, lub 

9) nie zawiera pozytywnej oceny, o której mowa w § 20 ust. 3, w przypadku ubiegania się o 

pomoc w ramach grupy operacji ochrona zasobów genetycznych, lub 

10) nie zawiera opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w § 21 ust. 

3, zatwierdzającej program „Budowa banku genów”, w przypadku ubiegania się o pomoc 

w ramach grupy operacji budowa banku genów, lub 

11) nie zawiera pozytywnej oceny, o której mowa w § 25 ust. 2, w przypadku realizacji 

operacji związanej z innowacjami w przetwórstwie produktów rybnych.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę drogą 

elektroniczną o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 37. 1. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja 

sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej 

w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1: 

1) pkt 1 lit. c oraz pkt 3 lit a, b oraz pkt 4 – 7 – na podstawie kolejności złożenia wniosku o 

dofinansowanie, przy czym w przypadku pkt 0 pierwszeństwo ma wniosek złożony przez 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

2) pkt 2 lit. a–c przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów 

przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę 

w tym wniosku. 

2. W przypadku operacji, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1) pkt 1 lit. c oraz pkt 3 lit a, b oraz pkt 4–7, jeżeli wnioski o dofinansowanie zostały złożone 

w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście uzyskuje operacja z niższą kwotą 

wnioskowanej pomocy; 
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2) pkt 2 lit. a–c: 

a) kolejność wniosku o dofinansowanie na liście ustala się od operacji, która uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów, 

b) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności wniosku o 

dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym 

pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy, 

c) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty 

wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, 

który został złożony jako pierwszy. 

§ 38. 1. Prezes Agencji po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie w sposób 

określony w § 37 podaje tę listę do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję. 

2. Lista wniosków o dofinansowanie zawiera imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, 

sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru operacji, kwotę wnioskowanej 

pomocy oraz dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

3. Jeżeli dane zawarte we wniosku o dofinansowanie mające wpływ na ustalenie 

kolejności na liście wniosków o dofinansowanie ulegną zmianie, aktualizacji informacji 

dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że wniosek o 

dofinansowanie powinien znajdować się na dalszej pozycji tej listy niż pierwotnie ustalona. 

4. Lista wniosków o dofinansowanie jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa 

w ust. 3, nie rzadziej niż co 20 dni. 

§ 39. 1. Po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie Agencja dokonuje oceny 

wniosków umieszczonych na tej liście w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy w ramach 

limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego 

naboru, o którym mowa w § 33 ust. 3 pkt 3. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które 

nie mieszczą się w limicie środków dla danego naboru, Agencja informuje wnioskodawcę 

drogą elektroniczną, o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania tego wniosku. 

2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, Agencja wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie 21 dni. 

3. Wezwanie o którym mowa w ust. 2 przekazywane jest drogą elektroniczną. Termin 

określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania. 
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4. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie 

uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy. Przepis 

art. 19 ust. 1 ustawy stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując o tym 

wnioskodawcę drogą elektroniczną . 

6. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie nie może powodować zwiększenia kwoty 

wnioskowanej pomocy. 

7. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania 

wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie 

dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do 

możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się 

o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o 

czym Agencja informuje wnioskodawcę drogą elektroniczną. 

§ 40. 1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 39 ust. 1, w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę 

drogą elektroniczną, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy 

niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu przekazania zawiadomienia. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie zawarł umowy o dofinansowanie w wyznaczonym 

przez Agencję terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca 

podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym 

niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy. 

3. W przypadku odmowy  przyznania  pomocy na podstawie ust. 2, art. 19 ust. 1 ustawy 

stosuje się odpowiednio. 

§ 41. 1. W przypadku gdy limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana 

pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 33 ust. 3 pkt 3, został wyczerpany, 

Agencja informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy. Przepis art. 19 ust. 1 ustawy 

stosuje się odpowiednio. 

2. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach 

danego naboru, o którym mowa w § 33 ust. 3 pkt 3, uważa się za wyczerpany, jeżeli różnica 

między wysokością limitu środków przyznanych na dany nabór a łączną kwotą pomocy 
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wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w tym naborze jest niewystarczająca na 

przyznanie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o 

której mowa w § 37 ust. 1, w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty pomocy. 

3. Limit środków finansowych dla danego działania uważa się za wyczerpany, jeżeli 

różnica między wysokością limitu środków przyznanych dla danego działania a łączną kwotą 

pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w ramach tego działania jest 

niewystarczająca na przyznanie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków 

o dofinansowanie, o której mowa w § 37 ust. 1, w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty 

pomocy. 

§ 42. 1. Warunkiem przyznania pomocy jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która 

poza postanowieniami, o których mowa w art. 20 ustawy, zawiera inne postanowienia 

dotyczące realizacji operacji, w tym co najmniej: 

1) zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat, 

b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 65 rozporządzenia nr 2021/1060, 

c) osiągnięcia wskaźników rezultatu operacji oraz przedłożenia dokumentów 

potwierdzających ich osiągnięcie w terminie wskazanym w umowie, jeżeli operacja 

przewiduje takie wskaźniki, 

d) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat, 

e) informowania Agencji w okresie 5 lat o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy, 

f) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat, 

g) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo–

księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób 

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z 

odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z 

operacjami, o którym mowa w art. 74 ust.1 lit. a pkt i rozporządzenia 2021/1060, 

h) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był 

obowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania na podstawie przepisów o 

zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 
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i) osiągnięcia kryteriów wyboru operacji z wyłączeniem operacji realizowanych w 

ramach działań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 lit a, b w–, 

j) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z wyłączeniem operacji 

realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. a, lit. c oraz 

pkt 3 lit. a, b w zakresie operacji o których mowa w § 3, § 7, § 16, § 20, 

2) terminy i warunki złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy; 

3) warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o 

zamówieniach publicznych. 

2. Okres 5 lat, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 1, liczy się od dnia 

dokonania przez Agencję płatności końcowej. 

§ 43. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją 

wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są: 

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji; 

2) składane do Agencji najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. 

3. W przypadku niezłożenia do Agencji zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomocy 

nie wypłaca się. 

4. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie: 

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej 

rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim; 

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich 

małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności 

majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku 

gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób 

fizycznych. 

§ 44. 1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy na realizację operacji w ramach działań, o 

których mowa w § 2 ust. 1, na podstawie wniosku o płatność. 

2. Wniosek o płatność może zostać złożony po zrealizowaniu: 

1) danego etapu operacji określonego w umowie o dofinansowanie, jeżeli dany etap nie jest 

etapem końcowym (płatność pośrednia); 

2) całej operacji (płatność końcowa). 
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3. Wniosek o płatność składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

4. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty, których wykaz jest określony we wzorze 

wniosku o płatność.  

5. W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie dokumentów, o których mowa w 

ust. 3 i 4, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, beneficjent, za 

zgodą Agencji, składa je w sposób wskazany przez Agencję. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 złożenie wniosku o płatność z załącznikami 

osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną potwierdza się na 

piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz 

podpisem osoby przyjmującej wniosek. 

7. W przypadku,  o którym mowa w ust. 5, jeżeli wniosek o płatność z załącznikami został 

złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu przepisów prawa pocztowego, datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wniosek o płatność z załącznikami został 

złożony w sposób inny niż określony w ust. 6 i 7 datą złożenia wniosku jest data wpływu 

wniosku do Agencji. 

9. Operacja może być realizowana w nie więcej niż czterech etapach, a wykonanie zakresu 

rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo–finansowym operacji, w tym poniesienie przez 

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, 

nastąpi w terminie nie później niż: 

1) 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji 

realizowanej w kilku etapach; 

2) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji 

realizowanej w jednym etapie. 

10. W przypadku gdy operacja jest realizowana w etapach, pierwszy wniosek o płatność 

pośrednią składa się w terminie nie później niż 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 

dofinansowanie.  

11. Terminy, o których mowa w ust. 9, mogą zostać wydłużone w przypadku wystąpienia 

okoliczności niezależnych od beneficjenta, których nie można było przewidzieć na etapie 

zawierania umowy o dofinansowanie. 

12. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym 

poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nastąpi nie później niż do 
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dnia 31 grudnia 2029 r., a złożenie wniosku o płatność końcową w terminie określonym w 

umowie o dofinansowanie. 

§ 45. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o 

dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta drogą elektroniczną do złożenia wniosku o 

płatność, w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu przekazania wezwania. 

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

Agencja nie wypłaca pomocy. 

3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego 

z dokumentów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, Agencja wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie 21 dni. 

4. Wezwanie o którym mowa w ust. 3 przekazywane jest drogą elektroniczną. Termin 

określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania. 

5. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uzupełnił wniosku o 

płatność w wyznaczonym terminie, Agencja: 

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i 

udokumentowany, albo 

2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie 

poniesionych kosztów. 

6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie 

dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące 

wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o 

czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o 

czym Agencja informuje beneficjenta drogą elektroniczną. 

7. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych Agencja dokonuje ich poprawy, informując o tym beneficjenta drogą 

elektroniczną. 

8. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepis § 35 ust. 4  stosuje się odpowiednio. 

§ 46. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER ROLNICTWA  

I ROZWOJU WSI 
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Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia …  r. (poz. …) 

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

MINIMALNE NORMY OBSADY KARPIA 

Lp. Kategoria stawu karpiowego 
Rodzaj materiału 

obsadowego karpi 

Minimalna wielkość obsady 

(szt./ha powierzchni ogroblowanej) 

1 przesadka I wylęg 25 000 

2 
przesadka II wylęg 10 000 

przesadka II narybek letni 3 000 

3 staw kroczkowy narybek 1 000 

4 staw towarowy w obrocie dwuletnim narybek 400 

5 staw towarowy w obrocie trzyletnim kroczki 400 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

LISTA DODATKOWYCH CENNYCH GOSPODARCZO GATUNKÓW RYB 

RYBY 

REOFILNE 

RYBY 

DRAPIEŻNE 

RYBY 

NIEDRAPIEŻNE 

RYBY 

ŁOSOSIOWATE 

RYBY 

ROŚLINOŻERNE 

boleń szczupak 

lin sieja 

amur biały 

brzana sandacz tołpyga biała 

certa sum europejski tołpyga pstra 

jaź miętus  

jelec   

kleń   

świnka   

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA  

1.1.1 SYSTEM STYPENDIALNO–PROMOCYJNY 

Kryteria wsparcia zostaną określone w Programie Edukacyjno–Promocyjnym 

 

1.1.2 WSPARCIE SZKÓŁ I UCZELNI 

Kryteria wsparcia zostaną określone w Programie Edukacyjno–Promocyjnym 

 

1.1.3.a KONFERENCJE KLUCZOWE (MAX. WSPARCIE NA 7 LAT) 

I. Kryteria brzegowe dla projektu kluczowego (w ramach jednego naboru wybierany jest jeden projekt 

realizujący kryteria brzegowe, realizowany przez jednego wnioskodawcę wybranego przez zespół 

ekspertów – czyli dla każdej z konferencji ogłaszany jest oddzielny, dedykowany nabór) 

I.1 Organizacja krajowej konferencji – szkolenia dla hodowców …….  

I.2 Ogólnopolski zasięg projektu, możliwość uczestnictwa min. ….. osób   

I.3 Zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla uczestników w tym pełne wyżywienie, 

możliwość noclegów, niezbędne wyposażenie pomieszczeń wykładowych, jakość 

usług na poziomie min.  

 

I.4 Minimum pięcioletnie doświadczenie wnioskodawcy lub jednego ze  
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współwnioskodawców w realizacji inicjatyw o podobnym zakresie tematycznym i 

podobnych wymaganiach operacyjnych 

I.5 Zapewnienie odpowiedniego potencjału szkoleniowo–merytorycznego 

zakładającego zaangażowanie ekspertów działających w nauce oraz na rynku w 

dziedzinach zbieżnych z tematyką konferencji (wymagany opis operacji 

określający potencjał organizacyjny, doświadczenie w doborze kadr 

szkoleniowych oraz prezentację wstępnego programu szkoleń) 

 

II. Ocena projektu kluczowego przez zespół ekspertów powołanych przez IZ 

II.1 Ocena potencjału organizacyjnego wnioskodawców, poziomu merytorycznego 

projektu, wypełnienia kryteriów brzegowych. (zespół ocenia projekty 0/1 pod 

kątem spełnienia kryteriów brzegowych, a także ustala ranking wniosków 

spełniających kryteria brzegowe. Projekt oceniony najlepiej otrzymuje 100 pkt i 

zostaje wybrany do realizacji.  

0–100 pkt 

 

1.1.3.b SZKOLENIA I KONFERENCJE PODNOSZĄCE POZIOM WIEDZY 

I. Kryteria z zakresu jakości projektu i wnioskodawcy 

I.1 Doświadczenie wnioskodawcy w organizacji szkoleń 

Do 3 lat – 0 pkt 

od 3 do 5 lat – 5 pkt 

powyżej 5 lat 10 pkt 

 Maks 10 pkt 

I.2 Udokumentowane doświadczenie w zakresie szkolenia z zakresu rybactwa  

10 pkt 

Maks. 10 pkt 

I.3 Zasięg projektu 

– lokalny o zasięgu min wojewódzkim – 5 pkt 

– ogólnopolski – 10 pkt 

Maks 10 pkt 

II. Kryteria z zakresu realizacji wskaźników realizacji Programu  

II.1 Projekt przewiduje realizację tematyki szkolenia określoną na liście projektów 

preferowanych publikowanej w ramach naboru: 

– projekt realizuje min jeden z tematów ujętych na liście – 20 pkt 

– projekt realizuje więcej niż jeden z tematów ujętych na liście – 30 pkt 

– projekt przewiduje warsztaty praktyczne – 10 pkt 

– szkolenie przewiduje uzyskanie certyfikatu potwierdzającego podniesienie 

umiejętności, potwierdzone egzaminem przy udziale zewnętrznej jednostki 

administracyjnej lub jednostki naukowo–dydaktycznej – 5 pkt 

Maks. 45 pkt 

 

II.2 Projekt przewiduje przeszkolenie przedstawicieli branży lub ich pracowników i 

współpracowników (liczba uczestników): 

– do 10 osób – 1 pkt 

– do 10 do 20 osób – 2 pkt 

– od 20 do 50 uczestników – 3 pkt 

– od 50 do 100 uczestników – 4 pkt 

– powyżej 100 uczestników – 5 pkt 

Maks 5 pkt 

III. Kryteria efektywności ekonomicznej projektu 

III.1 Projekt przewiduje koszt szkolenia 1 osoby na poziomie (koszt pomocy): 

– poniżej 500 zł/uczestnika – 20 pkt 

– od 500 zł do 1000 zł/uczestnika – 15 pkt 

– od 1000 zł do 1500 zł / uczestnika – 10 pkt 

– od 1500 zł do 2000 zł / uczestnika – 5 pkt 

– powyżej 2000 zł / uczestnika – 0 pkt 

Maks 20 pkt 
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IV. Minimalna liczba punktów decydująca o kwalifikowalności  – 50 pkt 

 

1.1.3.c DORADZTWO W ZAKRESIE RYBACTWA 

Grupa 1 – operacje polegające na zakupie usług doradczych, na które przewiduje się dofinansowanie w 

wysokości do 4000 euro 

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru 

wniosków o dofinansowanie. 

Grupa 2 – pozostałe operacje polegające na zakupie usług doradczych, na które przewiduje się dofinansowanie 

w wysokości powyżej 4000 euro 

1. W ramach operacji przewiduje się dofinansowanie usług prowadzących do przygotowania dokumentacji 

będącej podstawą wniosku o dofinansowanie w innych działaniach (maksymalnie 40 pkt) na operacje, w 

których: 

1) przewiduje się wzrost produkcji w akwakulturze – 40 pkt; 

2) nie przewiduje się wzrostu produkcji w akwakulturze – 20 pkt. 

2. Wnioskodawca jest organizacją społeczną lub innym podmiotem niekomercyjnym, statutowo działającym 

na rzecz rybactwa (maksymalnie 60 pkt): 

1) wsparcie akwakultury jest głównym celem działalności wnioskodawcy – 30 pkt; 

2) wsparcie akwakultury jest jednym z kierunków działalności wnioskodawcy – 15 pkt; 

3) operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną udostępnione co najmniej 10–osobowej 

grupie podmiotów – 20 pkt; 

4) operacja przewiduje uzyskanie wiedzy lub rozwiązań, które zostaną opublikowane w ogólnodostępnych 

źródłach – 30 pkt. 

 

 

1.1.4 UBEZPIECZENIE ZASOBÓW 

Kryterium brzegowe – wsparcie ubezpieczeń zasobów akwakultury w postaci polis ubezpieczeniowych 

spełniających minimalne kryteria zakresu i warunków ubezpieczenia określonych w rozporządzeniu lub 

wytycznych oddzielnie dla gospodarstw chowu intensywnego i gospodarstw chowu stawowego typu 

karpiowego. Wsparcie wniosków do wyczerpania limitu pomocy. 

 

1.2.1. INWESTYCJE W AKWAKULTURZE ZWIĘKSZAJĄCE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE 

I. Kryteria z zakresu jakości projektu i wnioskodawcy 

I.1 Doświadczenie branżowe wnioskodawcy – wnioskodawca: 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury do 3 lat – 0 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury od 3 do 5 lat – 5 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury od 5 do 10 lat – 10 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury powyżej 10 lat – 15 pkt 

lub 

– spełnia kryteria „młodego rybaka” – 15 pkt 

 Maks 15 pkt 

I.2 Doświadczenie operacyjne wnioskodawcy – wnioskodawca zrealizował operacje 

wspierane w ramach Programów Operacyjnych na lata 2004–2006, 2007–2013, 

2014–2020 (dotyczy operacji skutecznie rozliczonych bez administracyjnej 

korekty kosztów): 

– powyżej 5 projektów – 15 pkt 

– od 2 do 5 projektów – 10 pkt  

– jeden projekt – 5 pkt 

– brak projektów – 0 pkt 

Maks. 15 pkt 

I.3 Zaawansowanie administracyjne projektu: Maks 30 pkt 
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– projekt posiada komplet zgód formalnych i administracyjnych adekwatny do 

zakresu operacji – 30 pkt, 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i pozwolenie wodnoprawne (o ile 

dotyczy), a także złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – 25 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne, a także złożony co najmniej wniosek o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego i/lub pozwolenia na budowę – adekwatnie 

do zakresu operacji – 20 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i zakłada realizacje na podstawie studium 

wykonalności (zaprojektuj i wybuduj) – 15 pkt 

– projekt posiada wyłącznie koncepcję lokalizacyjną i technologiczną, złożony 

został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 5 pkt 

II. Kryteria z zakresu realizacji wskaźników realizacji Programu  

II.1 Projekt przewiduje wzrost zdolności produkcyjnych akwakultury: 

– powyżej 500 ton – 20 pkt 

– od 400 do 499 ton – 18 pkt 

– od 300 do 399 ton – 15 pkt 

– od 200 do 299 ton – 13 pkt 

– od 100 do 199 ton – 11 pkt 

– od 50 do 99 ton – 8 pkt 

– od 30 do 49 ton – 5 pkt  

Maks. 20 pkt 

II.2 Projekt przewiduje nakłady na źródła energii odnawialnej lub inne technologie 

poprawiające efektywność energetyczną lub obniżenie emisyjności produkcji  

– powyżej 5% wartości pomocy – 5 pkt 

– od 2% do 5% wartości pomocy – 3 pkt 

– od 1% do 2% wartości pomocy – 2 pkt 

Maks. 5 pkt 

III. Kryteria efektywności ekonomicznej projektu 

III.1 Projekt przewiduje koszt wytworzenia 1 tony możliwości produkcyjnej (w 

przeliczeniu na pomoc) 

– poniżej 25 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 15 pkt 

– od 25 do 28 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 10 pkt  

– od 28 do 32 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 6 pkt  

– od 32 do 36 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 4 pkt  

– od 36 do 40 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 2 pkt  

– powyżej 40 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 0 pkt 

Maks 15 pkt 

IV. Minimalna liczba punktów decydująca o kwalifikowalności – 40 pkt 

 

1.2.2. INWESTYCJE, KTÓRE NIE MUSZĄ POWADZIĆ DO ZWIEKSZENIA ZDOLNOŚCI 

PRODUKCYJNYCH 

I. Kryteria z zakresu jakości projektu i wnioskodawcy 

I.1 Doświadczenie branżowe wnioskodawcy – wnioskodawca: 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury do 3 lat – 0 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury od 3 do 5 lat – 5 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury od 5 do 10 lat – 10 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury powyżej 10 lat – 15 pkt 

lub 

– spełnia kryteria „młodego rybaka” – 15 pkt 

 Maks 15 pkt 

I.2 Doświadczenie operacyjne wnioskodawcy – wnioskodawca zrealizował operacje Maks. 10 pkt 
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wspierane w ramach Programów Operacyjnych na lata 2004–2006, 2007–2013, 

2014–20202020 (dotyczy operacji skutecznie rozliczonych bez administracyjnej 

korekty kosztów): 

– powyżej 5 projektów – 10 pkt 

– od 2 do 5 projektów – 5 pkt  

– jeden projekt – 3 pkt 

I.3 Zaawansowanie administracyjne projektu: 

– projekt posiada komplet zgód formalnych i administracyjnych adekwatny do 

zakresu operacji – 20 pkt, 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i pozwolenie wodnoprawne (o ile 

dotyczy), a także złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – 16 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne, a także złożony co najmniej wniosek o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego i/lub pozwolenia na budowę – adekwatnie 

do zakresu operacji – 14 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i zakłada realizacje na podstawie studium 

wykonalności (zaprojektuj i wybuduj) – 10 pkt 

– projekt posiada wyłącznie koncepcję lokalizacyjną i technologiczną, złożony 

został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 5 pkt 

lub 

– projekt nie wymaga uzyskania zgód formalnych oraz administracyjnych – 20 

pkt 

Maks 20 pkt 

II. Kryteria z zakresu realizacji wskaźników realizacji Programu  

II.1 Projekt przewiduje wzrost potencjału akwakultury: 

– rozwój zasobów ukierunkowanych na produkcję materiału zarybieniowego i 

obsadowego – 10 pkt 

– rozwój zasobów ukierunkowanych na produkcję nowych gatunków lub 

gatunków dywersyfikujących dotychczasową produkcję – 10 pkt 

– rozwój zasobów ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie dostępnych 

zasobów wodnych w tym zwiększania retencyjności – 10 pkt 

–rozwój zasobów ukierunkowany na zmniejszenie energochłonności produkcji – 

10 pkt 

Maks. 30 pkt 

II.2 Projekt przewiduje nakłady na źródła energii odnawialnej lub inne technologie 

poprawiające efektywność energetyczną lub obniżenie emisyjności produkcji  

– powyżej 10% wartości pomocy – 10 pkt 

– od 6% do 10% wartości pomocy – 8 pkt 

– od 4% do 6% wartości pomocy – 6 pkt 

– od 1% do 4% wartości pomocy – 3 pkt 

Maks. 10 pkt 

III. Kryteria efektywności ekonomicznej projektu 

III.1 Projekt przewiduje wysokość pomocy w przeliczeniu na zdolności produkcyjne 

obiektu akwakultury (średnia z trzech ostatnich lat na podstawie RRW–22 (suma 

z rubryk .. .. .. z RRW22): 

– poniżej 3 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 15 pkt 

– od 3 do 4 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 10 pkt  

– od 4 do 5 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 8 pkt  

– od 5 do 6 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 6 pkt  

– od 6 do 8 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 4 pkt  

– od 8 do 10 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 2 pkt  

Maks 15 pkt 
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– powyżej 10 tys. zł / 1 tonę możliwości produkcyjnych – 0 pkt  

albo 

– kwota na ilość ikry lub narybku sprzedanych w szt.  

IV. Minimalna liczba punktów decydująca o kwalifikowalności  – 30 pkt 

 

1.2.3. PROJEKTY PILOTAŻOWE (INNOWACYJNE) 

I. Kryteria z zakresu jakości projektu i wnioskodawcy 

I.1 Projekt prowadzony jest przez konsorcjum składające się z przedsiębiorstwa 

akwakultury (lidera projektu) i: 

– co najmniej jedną jednostką naukową lub dydaktyczno–naukową – 3 pkt 

– co najmniej z dwoma jednostkami naukowymi lub dydaktyczno–naukowymi – 

5 pkt 

– co najmniej jednym innym przedsiębiorstwem akwakultury i dwoma 

jednostkami naukowymi lub dydaktyczno–naukowymi – 10 pkt 

– co najmniej dwoma podmiotami komercyjnymi i co najmniej dwoma 

jednostkami naukowymi lub dydaktyczno–naukowymi – 15 pkt 

 Maks 15 pkt 

I.2 Doświadczenie operacyjne wnioskodawcy – wnioskodawca lub jeden z 

konsorcjantów zrealizował operacje w ramach innowacji, badań B+R lub badań 

przemysłowych – z udziałem środków publicznych (dotyczy operacji skutecznie 

rozliczonych bez administracyjnej korekty kosztów, doświadczenie 

konsorcjantów sumuje się): 

– powyżej 6 projektów – 15 pkt 

– od 4 do 6 projektów – 10 pkt  

– od 2 do 3 projektów – 5 pkt 

– jeden projekt – 2 pkt 

Maks. 15 pkt 

I.3 Zaawansowanie administracyjne projektu: 

– projekt posiada komplet zgód formalnych i administracyjnych adekwatny do 

zakresu operacji – 20 pkt, 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i pozwolenie wodnoprawne (o ile 

dotyczy), a także złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – 16 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne, a także złożony co najmniej wniosek o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego i/lub pozwolenia na budowę – adekwatnie 

do zakresu operacji – 14 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i zakłada realizacje na podstawie studium 

wykonalności (zaprojektuj i wybuduj) – 10 pkt 

– projekt posiada wyłącznie koncepcję lokalizacyjną i technologiczną, złożony 

został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 5 pkt 

lub 

– projekt nie wymaga uzyskania zgód formalnych oraz administracyjnych – 20 

pkt 

Maks 20 pkt 

II. Kryteria z zakresu realizacji wskaźników realizacji Programu  

II.1 Projekt przewiduje innowacje w akwakulturze z zakresu: 

– rozwój innowacji w wylęgarnictwie i produkcji materiału zarybieniowego – 4 

pkt 

– rozwój innowacji w zakresie wprowadzania do produkcji gatunków nowych, 

cennych przyrodniczo lub komercyjnie – 4 pkt 

– rozwój innowacji w zakresie metod produkcji, lepszego wykorzystania zasobów 

Maks. 20 pkt 
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wodnych i uzdatniania wody – 4 pkt 

– rozwój innowacji w zakresie technologii ograniczenia energochłonności, 

zastosowania odnawialnych źródeł energii, optymalizacji termicznej procesów 

hodowlanych – 4 pkt 

– rozwój innowacji w zakresie żywienia ryb, ograniczenia użycia antybiotyków i 

środków biobójczych – 4 pkt 

– zastosowania narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych, 

zarządczych lub jakościowych – 4 pkt 

III. Ocena poziomu innowacyjności przez zespół ekspertów  

III.1 Wszystkie projekty złożone w naborze podlegają ocenie zespołu ekspertów 

oceniających poziom innowacyjności projektu na dwóch poziomach: 

– projekt przewiduje zastosowanie, uzyskanie lub wdrożenie technologii 

posiadającej potencjał innowacyjności (na poziomie analizy naukowej projektu 

składanej wraz z wnioskiem)  – ocena 0/1 – projekty niespełniające tego kryterium 

nie kwalifikują się do wsparcia  

Brzegowe 

III.2 Wszystkie projekty złożone w naborze podlegają ocenie zespołu ekspertów 

oceniających poziom innowacyjności dla projektów uznanych za innowacyjne, 

oceniając poziom ich innowacyjności od najwyższej do najniższej (średnia z 

rankingu dokonanego przez każdego z ekspertów). Najlepiej oceniony projekt 

otrzymuje 30 pkt, najgorzej oceniony projekt 1 pkt, projekty pośrednie ocenę 

proporcjonalną do liczby wniosków w naborze. 

Maks 30 pkt 

Minimalna liczba punktów decydująca o kwalifikowalności  – 30 pkt 

IV. W ramach oceny dokonywanej przez organ opiniodawczo–doradczy powołany na podstawie art. 

4 ust. 1 pkt. 3 ustawy: 

1. cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na 

liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa 

15 pkt 

 projekt przewiduje:  

a) opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym 

przedsiębiorstwie akwakultury – 5 pkt, 

b) badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich 

efektywności ekonomicznej i możliwości ich zastosowania na skalę gospodarczą 

– 5 pkt, 

c) aktywne upublicznienie wyników projektów przez udział w co najmniej dwóch 

krajowych konferencjach lub wystawach i jednej zagranicznej konferencji lub 

wystawie o tematyce związanej z akwakulturą oraz w ogólnodostępnych źródłach 

– 5 pkt; 

 

(maksymalnie 

suma 15 pkt) 

2. ocena poziomu innowacyjności projektu: 

– liczba punktów uzyskanych na podstawie rankingu opracowanego na podstawie 

średniej liczby punktów przyznanych przez organ opiniodawczo–doradczy dla 

danego naboru. 

maksymalnie 40 

pkt 

 

1.2.4. DYWERSYFIKACJA I/LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI 

I. Kryteria z zakresu jakości projektu i wnioskodawcy 

I.1 Doświadczenie branżowe wnioskodawcy – wnioskodawca: 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury do 3 lat – 0 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury od 3 do 5 lat – 5 pkt 

 Maks 15 pkt 



– 51 – 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury od 5 do 10 lat – 10 pkt 

– prowadzi działalność w zakresie akwakultury powyżej 10 lat – 15 pkt 

lub 

– spełnia kryteria „młodego rybaka” – 15 pkt 

I.2 Doświadczenie operacyjne wnioskodawcy – wnioskodawca zrealizował operacje 

wspierane w ramach Funduszy Rybackich w latach 2004–2020 (dotyczy operacji 

skutecznie rozliczonych bez administracyjnej korekty kosztów): 

– powyżej 5 projektów – 10 pkt 

– od 2 do 5 projektów – 5 pkt  

– jeden projekt – 3 pkt 

Maks. 15 pkt 

I.3 Zaawansowanie administracyjne projektu: 

– projekt posiada komplet zgód formalnych i administracyjnych adekwatny do 

zakresu operacji – 20 pkt, 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i pozwolenie wodnoprawne (o ile 

dotyczy), a także złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – 15 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne, a także złożony co najmniej wniosek o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego i/lub pozwolenia na budowę – adekwatnie 

do zakresu operacji – 10 pkt 

– projekt posiada decyzje lokalizacyjne i zakłada realizacje na podstawie studium 

wykonalności (zaprojektuj i wybuduj) – 6 pkt 

– projekt posiada wyłącznie koncepcję lokalizacyjną i technologiczną, złożony 

został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 3 pkt 

lub 

– projekt nie wymaga uzyskania zgód formalnych oraz administracyjnych – 20 

pkt 

Maks 20 pkt 

II. Kryteria z zakresu realizacji wskaźników realizacji Programu  

II.1 Projekt przewiduje dywersyfikację przychodów z akwakultury poprzez: 

– stworzenie lub zwiększenie potencjału lokalnych dostaw produktów o 

podniesionej wartości dodanej produktów akwakultury – 10 pkt 

– stworzenie lub zwiększenie potencjału sprzedaży produktów akwakultury 

dodatkowo w formach innych niż przetwórstwo (gastronomia, garmażeria, 

łowiska) – 10 pkt 

 

Maks. 20 pkt 

II.2 Projekt przewiduje dywersyfikację przychodów z akwakultury i/lub reorientację 

działalności poprzez: 

– stworzenie lub zwiększenie potencjału turystycznego obiektu akwakultury 

wpływającego na zwiększenie sprzedaży lokalnej produktów akwakultury (w tym 

baza noclegowa) – 10 pkt 

– stworzenie lub zwiększenie potencjału turystycznego obiektu akwakultury 

poprzez poprawę jego atrakcyjności turystycznej zwiększającej obłożenie – 10 pkt 

 

Maks. 20 pkt 

III. Kryteria efektywności ekonomicznej projektu 

III.1 Pomoc dla operacji określona we wniosku nie przekracza: 

– średnich przychodów ze sprzedaży produktów akwakultury w ostatnich trzech 

latach – 10 punktów 

– dwukrotności średnich przychodów ze sprzedaży produktów akwakultury w 

ostatnich trzech latach – 5 punktów  

Maks 10 pkt 
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– trzykrotności średnich przychodów ze sprzedaży produktów akwakultury w 

ostatnich trzech latach – 0 punktów (projekty przewidujące pomoc powyżej tego 

progu są niekwalifikowalne)  

 

*– w przypadku podmiotów funkcjonujących krócej niż trzy lata, pod uwagę brane 

są obroty z okresu funkcjonowania w przeliczeniu na pełne lata – przy czym 

przychody z niepełnego roku oblicza się proporcjonalnie do liczny miesięcy w 

jakich przychód został osiągnięty.  

IV. Minimalna liczba punktów decydująca o kwalifikowalności  – 40 pkt 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

1. Grupa operacji „Program promocyjno-edukacyjny” 

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone, 

2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub 

edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego - w przypadku 

gdy wymaga tego specyfika operacji, 

3) dokument „Program promocyjno-edaukacyjny”, 

4) umowa konsorcjum zawarta przez podmioty podejmujące realizację wspólnego projektu 

programu, działających na podstawie umowy i reprezentowanych przez beneficjenta  - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

5) pozytywna opinia ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

2. Grupa operacji „Konferencje i szkolenia” 

1) kopia dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną; 

2) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji; 

4) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w 

sektorze akwakultury; 

5) oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry dydaktycznej; 

6) oświadczenie o dysponowaniu bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

7) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji maszyn, 

urządzeń, materiałów lub środków przeznaczonych dla sektora akwakultury lub obrotu 

takimi maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami; 

8) szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

9) harmonogram realizacji operacji; 
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10) wzór dokumentu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji zawodowych, np. 

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia lub wzór certyfikatu - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

11) umowa zawarta między podmiotami wspólnie realizującymi operację - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji. 

3. Grupa operacji „Doradztwo w zakresie rybactwa” 

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 

2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną 

w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

3) dokument potwierdzający, że usługi doradcze są świadczone przez podmiot posiadający 

niezbędne kwalifikacje - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

4) program doradczy, 

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, 

6) pozytywna opinia ministra właściwego do spraw rybołówstwa - w przypadku gdy wymaga 

tego specyfika operacji, 

7) dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności w sektorze 

akwakultury - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. 

4. Grupa operacji  „Ubezpieczenia zasobów akwakultury” 

1) kopia dokumentu tożsamości - w przypadku osób fizycznych; 

2) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 

3) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych 

oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do 

chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy wnioskodawca był 

zobowiązany do złożenia formularza statystycznego. 

5. Grupa operacji „Inwestycje w akwakulturze” i „Dywersyfikacja działalności” 

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 

2) kopia dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo 

wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną; 

3) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na 

ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja 
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będzie realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb stanowiącym przedmiot 

współposiadania; 

4) oświadczenie wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie 

pomocy przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach 

wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej; 

5) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany 

z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

6) plan biznesowy operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji; 

8) kosztorys inwestorski dla robót budowlanych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

10) formularz określający ilość materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu 

hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb - w przypadku gdy w ramach 

realizowanej operacji jest planowany zakup materiału obsadowego; 

11) kopia dokumentu potwierdzającego lokalizację inwestycji, 

12) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 

ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z 

oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli 

na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

13) kopia zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych 

w polskich obszarach morskich, którego uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy 

do realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach operacji będą 

realizowane tego typu inwestycje; 

14) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej 

ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że 

wnioskodawca dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 
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15) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

16) dokument potwierdzający zmniejszenie negatywnego lub wzrost pozytywnego 

oddziaływania operacji na środowisko - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

17) oświadczenie wnioskodawcy zawierające określenie zapotrzebowania energetycznego 

przedsiębiorstwa akwakultury - w przypadku gdy operacja dotyczy inwestycji 

zwiększających efektywność energetyczną i propagowanie przejścia przedsiębiorstw z 

sektora akwakultury na korzystanie z odnawialnych źródeł energii; 

18) kopia promesy umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych, z 

wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja 

obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; 

19) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów 

rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach 

służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce 

publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, sporządzone na 

formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy 

wnioskodawca był zobowiązany do złożenia formularza statystycznego; 

20) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu 

zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36, z 

późn. zm.), sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

6. Grupa operacji „Projekty pilotażowe” 

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 

2) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną 

w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

3) umowa konsorcjum zawarta przez podmioty podejmujące realizację wspólnego projektu 

obejmującego badania naukowe oraz prace wdrożeniowe, działających na podstawie 

umowy i reprezentowanych przez beneficjenta (lidera) - w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji; 

4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany 

z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 
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5) plan biznesowy operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji; 

7) analizę naukową, o której mowa w § …  ust. ... rozporządzenia; 

8) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 

2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333), wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez 

właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu 

sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. 

7. Grupa operacji „Rekompensaty wodnośrodowiskowe” 

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone, 

2) kopia dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo 

wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną, 

3) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na 

ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja 

będzie realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb stanowiącym przedmiot 

współposiadania, 

4) oświadczenie wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie 

pomocy przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach 

wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, 

5) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany 

z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

6) kopia decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub kopia potwierdzonego zgłoszenia wniosku o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub kopia złożenia wniosku o przedłużenie 

obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 414 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo 

Wodne. 

7) kopia decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w 

przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

8) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

9) dokumenty potwierdzające powierzchnię stawów usytuowanych na obszarach NATURA 

2000. 

8. Grupa operacji „ Ochrona zasobów genetycznych” 
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1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone, 

2) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany 

z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

3) kopia decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub kopia potwierdzonego zgłoszenia wniosku o 

wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub kopia złożenia wniosku o przedłużenie 

obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 414 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo 

Wodne. 

4) kopia decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w 

przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

5) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie 

podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut - w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji, 

7) kopia programu ochrony zasobów genetycznych, o którym mowa w § … ust. … 

rozporządzenia. 

9. Grupa operacji „Budowa banku genów” 

1) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany 

z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

2) plan biznesowy operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji; 

4) kosztorys inwestorski dla robót budowlanych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

I Technologii z dnia 20 grudnia 2021  r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

5) kopia dokumentu potwierdzającego lokalizację inwestycji, 

6) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 

2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z 

oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli 
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na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

7) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

8) kopia promesy umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych, z 

wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja 

obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; 

9) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu 

zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36, z 

późn. zm.), sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

10. Działanie plany produkcji i obrotu:  

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;  

2) dokumenty potwierdzające koszty operacji; 

11. Działanie Inwestycje w przetwórstwie oraz działanie Zmniejszenie oddziaływania 

przetwórstwa na środowisko:   

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;  

2) kopia uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia 

wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w 

ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik 

składa wniosek w imieniu wspólników; 

 3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;  

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel 

związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

5) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku operacji o wartości netto do 1 000 000 

zł;  

6) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku operacji o wartości netto powyżej 

1 000 000 zł;  

7) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego 

zakładu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

8) dokument potwierdzający planowane koszty operacji, w szczególności:  

a) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,  
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b) program funkcjonalno-użytkowy zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- -

użytkowym (Dz. U. poz. 1389) – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

9) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia, o których mowa w przepisach 

prawa budowlanego, wraz z załącznikami – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji;  

10) kopia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w 

przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

11) potwierdzenie, że operacja jest realizowana we współpracy z jednostką naukową statutowo 

wykonującą zadania na rzecz sektora rybołówstwa lub akwakultury w zakresie innowacji 

w przetwórstwie – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

12) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające redukcję negatywnego oddziaływania 

operacji na środowisko i skalę tej redukcji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji;  

14) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu 

zalecenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, sporządzone na formularzu udostępnionym przez 

Agencję. 

12. Działanie Świadomy Konsument:  

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;  

2) kopia umowy spółki lub aktu założycielskiego i statutu – w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji;  

3) kopia uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia 

wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w 

ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik 

składa wniosek w imieniu wspólników;  

4) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną; 

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1965; 

5) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji;  
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6) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystaw, badań, wdrażanych systemów lub 

szkoleń, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów 

ich realizacji oraz źródeł ich finansowania;  

7) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu 

zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, sporządzone na formularzu udostępnionym 

przez Agencję;  

8) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku operacji o wartości netto do 1 000 000 

zł;  

9) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku operacji o wartości netto powyżej 1 

000 000 zł;  

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

1. Grupa operacji „Program promocyjno-edukacyjny” 

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

2) dokumenty świadczące o zaangażowaniu osób kształcących się zawodowo, tj. słuchaczy 

szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim, na różnych etapach realizacji projektu, 

np. porozumienie w sprawie zasad przyznawania stypendiów, skierowania na praktyki 

zawodowe zawarte między jednostką kształcącą i beneficjentem; 

2. Grupa operacji „Kapitał ludzki” 

1) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o 

ukończeniu kursu lub szkolenia lub otrzymania certyfikatu - w przypadku gdy wymaga 

tego specyfika operacji; 

2) dokument stwierdzający ilość wystawionych certyfikatów, zaświadczeń bądź innych 

równorzędnych dokumentów potwierdzający ukończenie szkolenia przez jego 

uczestników - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

3) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

4) kopie list obecności osób uczestniczących w szkoleniu lub kursie - w przypadku gdy wymaga 

tego specyfika operacji; 



– 61 – 

5) dokumentacja fotograficzna - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

6) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. 

3. Grupa operacji  „Doradztwo w zakresie rybactwa” 

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

2) kopia dokumentu sporządzonego przez uprawniony podmiot doradczy, potwierdzającego 

rodzaj, zakres oraz realizację usług doradczych; 

3) wzory materiałów informacyjno-promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

4) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. 

4. Grupa operacji „Ubezpieczenia zasobów akwakultury” 

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

2) umowa ubezpieczenia. 

5. Grupa operacji „Inwestycje w akwakulturze” i „Dywersyfikacja działalności” 

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

2) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

3) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 

- w przypadku gdy zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów kwalifikowalnych; 

4) certyfikat lub inny dokument potwierdzający poprawę jakości produktów akwakultury - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

5) pisemne oświadczenie sprzedającego potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat 

poprzedzających jej sprzedaż nie była zakupiona z udziałem środków publicznych - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

6) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
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(Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej 

ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że 

ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

tej ustawy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

7) kosztorys powykonawczy - w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów 

kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; 

8) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

9) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

10) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

11) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za 

zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 

2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy 

o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji 

właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji. 

6. Grupa operacji „Projekty pilotażowe” 

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

2) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 

- w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

3) publikacje naukowe dotyczące realizowanego projektu, informacje na temat publicznych 

wystąpień oraz stron internetowych (np. kopia strony www na elektronicznym nośniku 

danych) zawierających dane na temat realizowanej operacji oraz inne elementy 

świadczące o podaniu efektów pracy naukowej do wiadomości publicznej; 

4) dokumenty świadczące o zaangażowaniu osób kształcących się zawodowo, tj. słuchaczy 

szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim, na różnych etapach realizacji projektu, 

np. porozumienie w sprawie praktyk zawodowych zawarte między jednostką kształcącą i 

beneficjentem; 
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5) kopia umowy potwierdzającej zawarcie stosunku cywilnoprawnego na wdrożenie innowacji 

w gospodarstwie chowu lub hodowli ryb - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji; 

6) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

7) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność 

z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o 

niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji 

właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji. 

7. Grupa operacji „Rekompensaty wodnośrodowiskowe” 

1) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych 

oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do 

chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za każdy 

rok realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24 rozporządzenia, 

2) wyciąg z księgi stawowej sporządzony na formularzu opracowanym przez instytucję 

zarządzającą, udostępnionym na stronie internetowej ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa, 

3) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej odnoszące 

się do wapnowania wraz z dowodami zapłaty - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji, 

4) opis realizacji wymogu zawierający opis ścieżki edukacyjnej i umiejscowienie przystanków 

edukacyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

5) mapa z zaznaczeniem przebiegu ścieżki edukacyjnej oraz przystanków edukacyjnych - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, 

8. Grupa operacji „ Ochrona zasobów genetycznych” 

1) wykaz tarlaków i selektów w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych wraz z 

numerami indywidualnymi tarlaków oraz liczbą oznakowanych selektów, 

2) wykaz oznakowanych w roku sprawozdawczym ryb w stadzie podlegającym ochronie 

zasobów genetycznych, 
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3) wykaz porcji nasienia od ryb łososiowatych poddanych kriokonserwacji w roku 

sprawozdawczym, przechowywanych w słomce do kriokonserwacji o objętości 250 

mikrolitrów, 

4) wykaz porcji nasienia od ryb karpiowatych i jesiotrowatych poddanych kriokonserwacji w 

roku sprawozdawczym, przechowywanych w słomce do kriokonserwacji o objętości 250 

mikrolitrów, 

5) protokół przeprowadzonych w roku sprawozdawczym poborów materiału biologicznego do 

testów genetycznych w obrębie tego samego stada podlegającego ochronie zasobów 

genetycznych, 

6) opis przebiegu realizacji operacji zawierający informacje o przeprowadzonych w roku 

sprawozdawczym zabiegach hodowlanych, 

7) opis realizacji testów genetycznych zawierający podstawowe parametry populacyjne stad 

chronionych - współczynnik inbredu, populacyjną statystykę F - końcowy raport 

obejmujący wszystkie zbadane próbki, 

8) opis przebiegu realizacji operacji wraz z planem unieszkodliwiania, odtwarzania i zmiany 

udziału linii genetycznych w zasobach kriokonserwowanych porcji nasienia. 

9. Grupa operacji „Budowa banku genów” 

1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z 

dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki; 

2) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 

- w przypadku gdy zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów kwalifikowalnych; 

3) pisemne oświadczenie sprzedającego potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat 

poprzedzających jej sprzedaż nie była zakupiona z udziałem środków publicznych - w 

przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej 

ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że 

ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

tej ustawy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

5) kosztorys powykonawczy - w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów 

kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; 
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6) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych - w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji; 

7) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

8) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 

9) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność 

z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o 

niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji 

właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika 

operacji. 

10. Działanie plany produkcji i obrotu, działanie Inwestycje w przetwórstwie,  działanie 

Zmniejszenie oddziaływania przetwórstwa na środowisko oraz działanie Świadomy 

konsument: 

1) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz 

z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki;  

2) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego zakładowi lub kopia decyzji państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego zatwierdzającej zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

3) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat – w przypadku gdy wymaga tego 

specyfika operacji;  

4) dokument potwierdzający zmniejszenie negatywnego wpływu zakładu przetwórstwa 

produktów rybnych na środowisko w związku z realizacją operacji – w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji;  

5) dokument lub oświadczenie beneficjenta, potwierdzające poprawę warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;  

6) dokumenty potwierdzające udział pracowników w szkoleniach podnoszących ich 

kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty) – w przypadku gdy wymaga 

tego specyfika operacji; 

7) ocenę wyników operacji związanej z innowacjami w przetwórstwie – w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji. 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 1 ustawy z 

dnia ... r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. ….). Ustawa 

ta określa ogólne zasady przyznawania i zwracania pomocy finansowej w ramach 

poszczególnych priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027. 

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest instrumentem wsparcia sektora rybackiego 

w Polsce współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury (EFMRA). EFMRA został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Europejski 

Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 2017/1004 

(Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1). 

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest instrumentem wsparcia sektorów 

rybactwa i gospodarki morskiej w Polsce. Program został zaprojektowany z myślą o 

kontynuacji wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej (UE) 2014–2020, kiedy to środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (EFMR) były wdrażane za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze” (PO RYBY 2014–2020). 

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań 

przewidzianych w Priorytecie 2 Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa wdrażać będzie wszystkie cztery 

priorytety przewidziane w EFMRA.  

Priorytet 2. służy wspieraniu zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz 

przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury i tym samym 

przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej. EFMRA w obszarze 

Priorytetu 2. realizuje Wspólną Politykę Rybołówstwa (WPRyb) za pośrednictwem dwóch 

celów szczegółowych, o których mowa w art. 26 i na zasadach określonych w art. 27 ww. 

rozporządzenia (UE) 2021/1139: propagowanie zrównoważonej działalności w zakresie 

akwakultury, w szczególności zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury przy 

zapewnieniu, aby działalność ta była zrównoważona środowiskowo w perspektywie 
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długoterminowej, a także propagowanie wprowadzania do obrotu, jakości i wartości dodanej 

produktów rybołówstwa i akwakultury, a także przetwarzania tych produktów. 

W projektowanym rozporządzenia określono katalog działań i grup operacji, dla których 

przewiduje się udzielanie pomocy finansowej. W dziedzinie akwakultury wyróżniono trzy 

rodzaje działań i w każdym z działań wyróżniono trzy grupy operacji, odpowiednio:    

1) Kapitał ludzki i ubezpieczenia, obejmujące następujące grupy operacji: 

a) program edukacyjno-promocyjny, 

b) szkolenia i konferencje, 

c) ubezpieczenie zasobów akwakultury. 

2) Inwestycje i innowacje w akwakulturze, obejmujące następujące grupy operacji: 

a) inwestycje w akwakulturze;    

b) projekty pilotażowe; 

c) dywersyfikacja działalności. 

3) Akwakultura środowiskowa, obejmująca następujące grupy operacji: 

a) rekompensaty wodnośrodowiskowe; 

b) ochrona zasobów genetycznych; 

c) budowa banku genów. 

Natomiast w dziedzinie przetwórstwa i rynku rybnego, wyróżniono cztery  rodzaje 

następujących działań:  

1) Organizacje producentów, 

2) Inwestycje w przetwórstwie, 

3) Zmniejszenie oddziaływania przetwórstwa na środowisko,  

4) Świadomy konsument. 

W rozporządzeniu określono podstawowe warunki kwalifikowalności udzielanej pomocy, 

dotyczące wszystkich działań i grup operacji. W ramach Priorytetu 2 finansowane będą 

wyłącznie operacje, które nie są finansowane z innych środków publicznych, spełniają 

wymagania celów programowych i przepisów o zamówieniach publicznych, jak również 

innych przepisów mających w odpowiednich przypadkach zastosowanie do inwestycji 

realizowanych w ramach operacji, w tym dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców, a także we wskazanych okolicznościach są uzasadnione ekonomicznie i 

wykazano racjonalność ponoszonych na nie kosztów. Przy czym uzasadnienie ekonomiczne 

operacji stwierdza się w specjalnej procedurze oceny jej opłacalności na podstawie danych 

finansowych i ekonomicznych oraz wskaźników przedstawionych w planie biznesowym. Z 
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kolei zapewnienie racjonalności ponoszonych kosztów polega na wydatkowaniu środków w 

sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 

jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Ogólna kwalifikowalność 

wydatkowania środków polega również na umieszczaniu operacji na liście wniosków o 

dofinansowanie i stwierdzeniu, że wnioskowana dla danej operacji kwota pomocy mieści się w 

limicie środków finansowych przyznanych na dany nabór wniosków o dofinansowanie. W 

rozporządzeniu zastrzeżono również, że nie mogą być dofinansowane operacje polegające 

przeniesienia działalności produkcyjnej i przeniesieniu produkcji, o których mowa 

odpowiednio w art. 65 ust. 1 lit. a i art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i 

Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159). 

Następnie w rozporządzeniu uszczegółowiono warunki i tryb przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań 

przewidzianych w Priorytecie 2., w tym m.in: 

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i 

wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków; 

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i 

wniosków o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji do dofinansowania; 

4) katalog beneficjentów; 

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, 

jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie; 

6) szczegółowe warunki zwrotu pomocy finansowej.  

Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania służą skutecznemu wdrażaniu programu.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie będzie 

podlegał notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
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grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu stosownie do 

§ 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).  

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury 

oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i 

akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego 

w Unii, zawartego w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 

Podsekretarza Stanu  

Pan Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Jerzy Czyżak – Naczelnik Wydziału Rybactwa Śródlądowego  

w Departamencie Rybołówstwa, e–mail: jerzy.czyzak@minrol.gov.pl 

 

Data sporządzenia: 15.09.2022 r.   

 

Źródło: Upoważnienie ustawowe   

art. 25 ust. 1 ustawy z dnia ….. 2022 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. 

U. poz. ….) 

 

Nr … w wykazie prac: legislacyjnych  

i programowych MRiRW:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia ……….. r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. 

poz. ….). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości 

stawek tej pomocy na realizację działań przewidzianych w Priorytecie 2 Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury. Priorytet 2 polega na wspieraniu zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzaniu i 

wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury i tym samym przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego w 

Unii Europejskiej.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt 

Cel rozporządzenia może zostać osiągnięty jedynie przez środki o charakterze legislacyjnym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności w krajach członkowskich OECD/UE?  

Państwa członkowskie UE regulują niniejszą kwestię w drodze aktów prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby fizyczne i osoby prawne 

prowadzące działalność w 

zakresie chowu i hodowli ryb 

oraz przetwórcy   

   

Beneficjenci realizujący 

inwestycje przy udziale 

wsparcia finansowego w 

ramach Priorytetu 2  

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zaproponowane rozwiązania będą podlegać konsultacjom następującymi podmiotami, w tym branżowymi organizacjami społeczno–

zawodowymi:  

mailto:jerzy.czyzak@minrol.gov.pl
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Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

Ze względu na zakres projektowanego rozporządzenia, który nie dotyczy problematyki praw i interesów organizacji pracodawców oraz 

zadań związków zawodowych, projekt nie będzie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i organizacje 

związkowe. Projektowane rozporządzenie nie dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem            0 

budżet środków europejskich            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem             0 

budżet środków europejskich            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Saldo ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Źródła finansowania  Brak konieczności zapewnienia odrębnego finansowania. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Brak.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z …… 

r.) 

duże przedsiębiorstwa – – – – – – Brak 

sektor mikro–, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

– – – – – – Brak 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

– – – – – – Brak 

osoby z – – – – – –  
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niepełnosprawnościami 

oraz osoby starsze 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro–, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

. 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

Brak.  

Niemierzalne Nie zidentyfikowano. – 

Nie zidentyfikowano. – 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Brak 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: projekt rozporządzenia nie dotyczy obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, sądy 

administracyjne i sądy wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przepisy projektowanego rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co będzie równoznaczne z ich 

wdrożeniem w celu rozwiązania problemu zidentyfikowanego w pkt 1.  
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Brak konieczności ewaluacji projektu ze względu na techniczny charakter regulacji.  

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 


