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Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie 

wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Ogóle zasady realizacji osi priorytetowej 4 

PO RYBY 2007-2013

Procedury zakładania stowarzyszenia ubiegającego się 

o status LGR

Warszawa, luty 2011



3

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz.

619).

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju

obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz

w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 147, poz.1191 z późn.

zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na

realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów

zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz.1371).

 Ustawa z dnia z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

z 2001r.Dz.U.Nr 79 poz.855 zmieniony Dz.Nr.96.poz.874 z 2003r. oraz Dz.U.nr.102.z

2004r.poz.1055).

Podstawy prawne PO RYBY 2007-2013

Warszawa, luty 2011
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Osie Priorytetowe PO RYBY 2007-2013

 Oś priorytetowa 1. Działania na rzecz
adaptacji floty rybackiej

 Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rolny

 Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu
interesowi

 Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa

 Oś priorytetowa 5. Pomoc techniczna

Warszawa, luty 2011
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Założenia - Oś 4 PO RYBY 2007-2013

Aktywizacja społeczności obszarów zależnych od rybactwa

poprzez włączenie partnerów społecznych, publicznych

i gospodarczych z określonego obszaru do planowania

i wdrażania inicjatyw na danym obszarze.

Partnerstwo trójsektorowe

podmiot społeczny

podmiot gospodarczy

podmiot publiczny

Warszawa, luty 2011
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Partnerstwo trójsektorowe

 partnerzy publiczni: gminy, powiaty, uczelnie publiczne,
jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje naukowe,
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone
na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania
zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców,

 partnerzy społeczni: osoby fizyczne działające na rzecz
rozwoju obszaru objętego LSROR, związki zawodowe,
stowarzyszenia oraz fundacje działające na obszarze
objętym LSROR, w tym w szczególności organizacje
zrzeszające rybaków,

 partnerzy gospodarczy: przedsiębiorcy, osoby fizyczne

Warszawa, luty 2011
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Główne cele Osi 4 PO RYBY 2007-2013

 zahamowanie zmniejszającego się znaczenia
sektora rybackiego,

 rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami
w sektorze,

 poprawa jakości życia społeczności rybackich,

 utrzymanie dobrobytu gospodarczego
i społecznego oraz podniesienie wartości
dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury

Warszawa, luty 2011
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Obszary zależne od rybactwa

 nadbrzeżne obszary morskie,

 estuaria głównych rzek, w ramach których
koncertuje się hodowla ryb łososiowatych,

 obszary rozmieszczenia obiektów chowu
i hodowli ryb,

 obszary pojezierzy, na których prowadzone
jest rybołówstwo śródlądowe oraz wędkarstwo.

Warszawa, luty 2011
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Kryteria minimalne wyboru obszarów 

zależnych od rybactwa
 obszar musi być spójny pod względem geograficznym,

ekonomicznym, społecznym,

 łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, gmin
wchodzących w skład stowarzyszenia ubiegająca się o status
LGR, mieści się w przedziale 10 tysięcy – 100 tysięcy osób,

 na danym obszarze prowadzona jest lub była tradycyjna
działalności związana z sektorem rybackim,

 opracowana LSROR obejmuje obszar, na którym na 1000
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały według stanu na
dzień 31 grudnia 2008, przypada co najmniej 0,5 osób
pracujących w sektorze rybactwa.

Warszawa, luty 2011
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Osoby zatrudnione w sektorze rybackim
 Osoby uprawnione do rybactwa, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 18

kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z wyłączeniem organu administracji

publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa

śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR:

― nie mniejszym niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków,

mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie,

― uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton

ryb;

 Domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę pracownicy podmiotów ww. z tym że zalicza

się:

― 2 osoby, gdy powierzchnia gruntów pod stawami wchodzących w skład tego

gospodarstwa rolnego nie przekracza 50 ha,

― zaokrągloną do jedności liczbę pracowników, będącą ilorazem powierzchni

gruntów pod stawami, wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego

wyrażonej w hektarach i liczby 20 w przypadku, gdy powierzchnia gruntów pod

stawami wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekracza 50 ha;

Warszawa, luty 2011
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Osoby zatrudnione w sektorze rybackim

 Podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, których
siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSROR;

 Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez:

a) stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, która prowadzi chów,
hodowlę lub połów ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących
w wodzie, jeśli świadczą pracę na obszarze objętym LSROR;

b) podmioty, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się albo znajdowała
się na obszarze objętym LSROR i które prowadziły albo prowadzą działalność
w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;

 Przedsiębiorcy, którzy na obszarze objętym LSROR, na podstawie umowy
z uprawnionymi do rybactwa prowadzą połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych
organizmów żyjących w wodzie oraz osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy
o pracę;

 Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków,
mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie, jeżeli siedziba albo miejsce
zamieszkania tych podmiotów znajduje się obszarze objętym LSROR.

Warszawa, luty 2011
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Stowarzyszenie, LGR, LSROR?

LOKALNA GRUPA RYBACKA

Jest podmiotem, który opracuje i będzie realizował LSROR. LGR posiadać

będzie osobowość prawną - będzie działać na podstawie ustawy Prawo

o stowarzyszeniach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem

Europejskiego Funduszu Rybackiego.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH

Jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegające się

o status LGR. Zawiera wizję rozwoju obszaru, na którym będzie działała

LGR pod kątem jego związku z rybactwem. LSROR jest podstawą

korzystania ze środków dostępnych w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY

2007-2013.Wnioski składane do LGR muszą być zgodne z tą strategią

i wpisywać się w założone cele.

Warszawa, luty 2011
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Procedura zakładania stowarzyszenia 
ubiegającego się o status LGR

GŁÓWNE WYMAGANIA DLA TWORZĄCEGO SIĘ STOWARZYSZENIA:

 Stowarzyszenie powinno zrzeszać co najmniej 15 członków

 Posiada Statut Stowarzyszenia

 Władze Stowarzyszenia:

-Walne zebranie członków

-Zarząd

-organ kontroli wewnętrznej np. Komisja Rewizyjna

 Komitet założycielski składa do sądu wniosek o rejestrację podmiotu w KRS

 Sąd rejonowy w okresie 3 msc od złożenia wniosku rozstrzyga sprawę

 Z chwilą wpisania do KRS Stowarzyszenie może rozpocząć działalność

 Organem nadzorującym jest wojewoda, starosta (z wyjątkami)…

Warszawa, luty 2011
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Stowarzyszenie ubiegające się o status LGR

WYJĄTKI PRZEWIDZIANE DLA STOWARZYSZEŃ UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O STATUS LGR:

 Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby prawne i osoby
fizyczne

 Nadzór nad stowarzyszeniem należy do marszałka województwa

 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą
realizacji LSROR i w zakresie określonym w statucie

 W strukturze stowarzyszenia, oprócz organów przewidzianych w ustawie
Prawo o stowarzyszeniach, funkcjonuje komitet, do którego wyłącznej
właściwości będzie należał wybór operacji, które będą realizowane
w ramach LSROR.

Warszawa, luty 2011
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Proces realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013

Aktywizacja lokalnych społeczności

Powstanie  ”zmodyfikowanych” stowarzyszeo, opartych na 
partnerstwie trójsektorowym

Przygotowanie przez Stowarzyszenia Lokalnej Strategii  Rozwoju 
Obszarów Rybackich

Warszawa, luty 2011
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Instytucja zarządzająca (IZ) ogłasza „konkurs” dla 
stowarzyszeo na wybór LGR

IZ nadaje status Lokalnej Grupy Rybackiej

LGR podpisują z IZ umowę na realizację LSROR i 
przystępują do realizacji LSROR

Warszawa, luty 2011
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Proces realizacji LSROR

Beneficjenci z obszaru objętego LSROR i chcący realizowad na nim określone 
operacje zgłaszają projekt swojej operacji do LGR

LGR ocenia projektowaną operację pod kątem zgodności z LSROR

Po pozytywnej weryfikacji, LGR przekazuje projekt operacji do 
samorządu województwa, który weryfikuję ją pod względem zgodności z 

prawodawstwem krajowym i wspólnotowym

Warszawa, luty 2011
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Po pozytywnej ocenie samorząd województwa podpisuje umowę z beneficjentami

Beneficjent realizuje operację

Samorząd województwa przeprowadza kontrolę dotyczącą operacji

Po pozytywnej kontroli realizacji operacji, samorząd województwa przekazuję do 
ARIMR wniosek o płatnośd

Warszawa, luty 2011
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Zakres przykładowych operacji

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa m.in.:

 rewitalizacja miejscowości (remonty chodników, parkingów, parków,

ścieżek rowerowych, wyposażenie obiektów publicznych),

 budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury
turystycznej (przystanie wodne, kąpieliska, łowiska dla wędkarzy, miejsca

biwakowe, punkty widokowe, drogi dojazdowe do tych obiektów),

 tworzenie muzeów, izb regionalnych, skansenów,

 organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

 promocja obszaru objętego LSROR

REFUNDACJI PODLEGA 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI 
LIMIT NA JEDNEGO BENEFICJENTA 2 000 000 ZŁ W OKRESIE REALIZACJI 

PROGRAMU, ALE NA JEDNĄ OPERACJĘ MAX. 1 000 000 ZŁ.

Warszawa, luty 2011
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Zakres przykładowych operacji 

Tworzenie dodatkowych miejsc pracy poza sektorem

 budowa, przebudowa, rozbiórka i wyposażenie obiektów, w 
których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza,

 zagospodarowanie terenu na którym ma być prowadzona 
działalność gospodarcza,

 udział w różnych formach kształcenia mających na celu 
zmianę kwalifikacji zawodowych

REFUNDACJI PODLEGA 60% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI

LIMIT NA JEDNEGO BENEFICJENTA  600 000 ZŁ W OKRESIE REALIZACJI 

PROGRAMU, ALE NA JEDNĄ OPERACJĘ MAX. 300 000 ZŁ.

Warszawa, luty 2011
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Zakres przykładowych operacji 

Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa

 tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej
produktów rybactwa,

 podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie
m.in. handlu detalicznego, działalności usługowej związanej
z wyżywieniem, działalności sportowej, rozrywkowej
i rekreacyjnej, wykonywania robót budowlanych
wykończeniowych itp.

REFUNDACJI PODLEGA 60% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI

LIMIT NA JEDNEGO BENEFICJENTA  400 000 ZŁ W OKRESIE REALIZACJI 

PROGRAMU, ALE NA JEDNĄ OPERACJĘ MAX. 200 000 ZŁ

Warszawa, luty 2011
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Zakres przykładowych operacji

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności

 inwestycje melioracyjne: ukształtowanie trasy regulacyjnej
linii brzegowych, ochrona przeciwpowodziowa, itp.

 budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,

 renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,

 zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku
klęski żywiołowej w wodach śródlądowych i morskich oraz
odtworzenie ich stanu pierwotnego

REFUNDACJI PODLEGA 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCHOPERACJI. 

LIMIT NA JEDEGO BENEFICJENTA 2 000 000 ZŁ W OKRESIE REALIZACJI 

PROGRAMU, ALE NA JEDNĄ OPERACJĘ MAX 1 000 000 ZŁ

Warszawa, luty 2011
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Zakres przykładowych operacji

Pomoc w zakresie funkcjonowania LGR i aktywizacji
lokalnych społeczności

 koszty administracyjne LGR,
 badania dotyczące obszaru objętego LSROR,
 działania informacyjne dotyczące np. realizacji LSROR,
 szkolenia pracowników, członków zarządu, komitetu LGR,
 realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych,
 działania aktywizujące lokalne społeczności,
 promowanie współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej
między LGR

REFUNDACJI PODLEGA 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH, DO WYSOKOŚCI 

LIMITU OKREŚLONEGO W UMOWIE Z IZ.

REFUNDACJI PODLEGA ZWROT PRZYGOTOWANIA LSROR DO WYSOKOŚCI 

50 000 ZŁ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Warszawa, luty 2011
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Obliczenie kwoty na realizację LSROR

Kluczowym wskaźnikiem dla obliczania kwoty będzie

„współczynnik rybackości” tj. stosunek liczby osób
zatrudnionych w sektorze rybackim do 1000
mieszkańców na obszarze objętym LSROR.

Ustalono następujące stawki:

wskaźnik mniejszy od 0,5  - 0 zł  na mieszkańca;
wskaźnik od 0,5 do 1,2      - 239 zł  na mieszkańca,

wskaźnik od 1,2 do 1,6     - 354 zł  na mieszkańca,
wskaźnik od 1,6 do 4,0     - 536 zł  na mieszkańca,
wskaźnik 4,0 lub wyższy   - 723 zł  na mieszkańca.

Warszawa, luty 2011
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Przykładowa kwota na realizację LSROR

Liczba osób zamieszkująca gminy wchodzące 

w skład LGR – 20 000 osób

Liczba osób zatrudnionych w sektorze rybołówstwa na tym 

obszarze – 40 osób.

Współczynnik rybackości – 2,0.

Kwota na realizację LSROR: 

20 000 x 536 zł = 10 720 000 zł

Warszawa, luty 2011
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Stowarzyszenie ubiegające się o status LGR podaje:

• liczbę mieszkańców obszaru objętego LSROR według 
stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

• liczbę osób zatrudnionych w sektorze rybackim według 
stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Dane uzyskuje sie od organów, na których spoczywa 
prawny obowiązek ich gromadzenia. 

Kopie dokumentów zawierających te dane stanowią 
załącznik do LSROR

UWAGA

Warszawa, luty 2011
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KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 

tel. (+22) 5979700, 5979701

rolnictwo@mazovia.pl

Biuro ds. PO RYBY 2007-2013

Robert Dymowski 

Tel.: (022) 59 79 734

e-mail.: r.dymowski@mazovia.pl

Jolanta Nasiadka-Krawczyk

Tel.: (022) 59 79 130

e-mail.: j.nasiadka-krawczyk@mazovia.pl

Aleksandra Hernik
Tel.: (022) 59 79 130

e-mail.: a.hernik@mazovia.pl

Warszawa, luty 2011
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PO RYBY 2007-2013

Dziękuję za uwagę

Jolanta Nasiadka-Krawczyk

Warszawa, luty 2011


