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Działania PO „Rybactwo i Morze” wspierające akwakulturę 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Innowacje 

• 16 WoD na kwotę 107 mln zł 

• 7 umów na kwotę 38 mln zł  

Nabór I  

11-31.07.2017  

kwota naboru – 85,1 mln zł 

• 6 WoD na kwotę 35,4 mln zł 

• 1 umowa na kwotę 7,9 mln zł*** 

Nabór II  

15-19.10.2020  

kwota naboru - 18 mln zł 

22 WoD 
8 umów*** 



Projekty, które uzyskały dofinansowanie 

Innowacyjny system gospodarki wodnej, azotowo - fosforanowej oraz zarządzania energią elektryczną w obiekcie hodowlanym pstrąga tęczowego w systemie RAS 

Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik 
wylęgarniczych, w tym urządzenie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod 
kątem rozwoju infrastruktury społeczno - gospodarczej regionu 

Innowacyjne  komponenty w żywieniu ryb reofilnych - optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu stadiów młodocianych 

Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia 

Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury 
środowiskowej 

Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, 
umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych) przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym 
wzmocnieniu polskiej akwakultury - STAWPROPLUS 

Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury 

Innowacyjna technologia wychowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych o wysokim stopniu adaptacji do warunków naturalnych i seminaturalnych 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Usługi z zakresu 
zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury 

• 15 WoD na kwotę 1,6 mln zł 

• 5 umów na kwotę 0,5 mln zł  

Nabór I  
30.10. - 12.11.2018  

kwota naboru - 4 mln zł 

• 10 WoD na kwotę 150 tys. zł 

• 2 umowy na kwotę 24,7 tys. zł  

Nabór II 
 30.10. - 12.11.2018  

kwota naboru - 2 mln zł  

• 7 WoD na kwotę 12,1 mln zł 

• 4 umowy na kwotę 6,5 mln zł  

Nabór III 
30.10. - 12.11.2018  

kwota naboru – 12,3 mln zł  

• 2 WoD na kwotę 3,4 mln zł 

• 1 umowa na kwotę 1,4 mln zł 

Nabór IV  
24.03. -22.04.2020  

kwota naboru – 9,5 mln zł 

34 WoD 
12 umów 



Projekty, które uzyskały dofinansowanie 

Program Doradztwa Rybackiego Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybianie 

Opracowanie programu wykorzystania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. 
Poradnik. 

Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i zakładach przetwórstwa ryb 

Program Doradztwa Rybackiego -pozyskanie, przechowywanie i zapładnianie gamet ryb 

System doradztwa spersonalizowanego w oparciu o stosowanie innowacyjnych praktyk produkcyjnych, rozwój technologiczny i zastosowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań zarządzania w gospodarstwach rybackich ze szczególnym uwzględnieniem hodowli ryb łososiowatych. 

Zakup usługi opracowania operatu wodnoprawnego 

Zakup usługi specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zakup usługi opracowania strategii biznesowej 

Zakup usługi specjalisty ichtiologa 

Zakup usługi weterynaryjnej 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Działanie 2.3 

Poddziałanie 2.3.1 

Wzrost produkcji 

Modernizacja 

Poprawa jakości i 
dywersyfikacja 

Poddziałanie 2.3.2 
(odnawialne źródła energii) 

Poddziałanie 2.3.3 

Wzrost produkcji (obiegi 
zamknięte) 

Poprawa efektywności 
energetycznej 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Poddziałanie 2.3.1 – wzrost produkcji 

161 WoD 
80 umów 

 
• 99 WoD na kwotę 151,6 mln zł 

• 55 umów na kwotę 81,5 mln zł  
Nabór I  

15.09. – 13.10.2017  
kwota naboru - 135 mln zł 

• 62 WoD na kwotę 100,9 mln zł 

• 25 umów na kwotę 37,5 mln zł  

Nabór II 
 21.01. - 04.02.2019 

kwota naboru - 90 mln zł  



Przykłady inwestycji, które uzyskały dofinansowanie 

Budowa nowych obiektów chowu lub hodowli ryb 

Rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów chowu lub hodowli ryb 

Zakup materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego 

Zakup maszyn i urządzeń przyczyniających się do wzrostu produkcji 

Zakup środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Poddziałanie 2.3.1 – modernizacja 

 
• 178 WoD na kwotę 57,2 mln zł 

• 129 umów na kwotę 36 mln zł  

Nabór I  
21.08. - 05.09.2017  

kwota naboru – 56 mln zł 

• 234 WoD na kwotę 67 mln zł 

• 152 umowy na kwotę 34,6 mln zł  

Nabór II 
 12-25.02.2019 

kwota naboru - 50 mln zł  

• 222 WoD na kwotę 70,1 mln zł 

• 40 umów na kwotę 11,4 mln zł *** 

Nabór III 
12-26.04.2021 

kwota naboru – 51,6 mln zł  

634 WoD 
321 

umów*** 



Zakres rzeczowy występujący najczęściej we wnioskach o dofinansowanie  

Zakup środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego 

Zakup maszyn i urządzeń 

Place manewrowe 

Infrastruktura dodatkowa 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Poddziałanie 2.3.1 – poprawa jakości i dywersyfikacja 

136 WoD 
52 umowy 

 
• 94 WoD na kwotę 81,3 mln zł 

• 40 umów na kwotę 36 mln zł  
Nabór I  

11.05. - 08.06.2017  
kwota naboru - 64 mln zł 

• 42 WoD na kwotę 29,6 mln zł 

• 12 umów na kwotę 5,1 mln zł  

Nabór II 
 23.08. - 18.09.2017 

kwota naboru - 15 mln zł  



Najczęściej realizowane przedsięwzięcia 

Turystyka wędkarska 

Przetwórstwo 

Sprzedaż bezpośrednia 

Gastronomia 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Poddziałanie 2.3.2 – odnawialne źródła energii 

 • 44 WoD na kwotę 13,3 mln zł 

• 29 umów na kwotę 8,4 mln zł  

Nabór I  
13.07. - 03.08.2018  

kwota naboru - 15 mln zł 

• 62 WoD na kwotę 15,2 mln zł 

• 33 umowy na kwotę 4,4 mln zł  

Nabór II 
 03-24.06.2019 

kwota naboru - 30 mln zł  

• 73 WoD na kwotę 17,9 mln zł 

• 54 umowy na kwotę 8,1 mln zł  

Nabór III 
24.02. - 12.03.2020 

kwota naboru - 75 mln zł  

• 73 WoD na kwotę 8,9 mln zł 

• 27 umów na kwotę 2,2 mln zł*** 

Nabór IV  
12-26.04.2021  

kwota naboru – 6,4 mln zł 

252 WoD 
143 

umowy*** 



Zakres rzeczowy występujący najczęściej we wnioskach o dofinansowanie  

Instalacje fotowoltaiczne 

Pompy ciepła 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Poddziałanie 2.3.3 – wzrost produkcji (obiegi zamknięte) 

98 WoD 
32 

umowy*** 

 
• 66 WoD na kwotę 192 mln zł 

• 23 umowy na kwotę 66,1 mln zł  
Nabór I  

29.09. - 27.10.2017  
kwota naboru - 95 mln zł 

• 32 WoD na kwotę 117,2 mln zł 

• 9 umów na kwotę 37,9 mln zł***  

Nabór II 
 16.03. - 14.04.2020 

kwota naboru - 65 mln zł  



Przykłady inwestycji, które uzyskały dofinansowanie 

Budowa nowych obiektów chowu lub hodowli ryb 

Rozbudowa, przebudowa istniejących obiektów chowu lub hodowli ryb 

Zakup materiału obsadowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego 

Zakup maszyn i urządzeń przyczyniających się do wzrostu produkcji 

Zakup środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w 
akwakulturę 

Poddziałanie 2.3.3 – poprawa efektywności energetycznej 

 

• 18 WoD na kwotę 3,6 mln zł 

• 12 umów na kwotę 2,7 mln zł  Nabór I  
13.07. - 03.08.2018  

kwota naboru - 10 mln zł 



Przykłady inwestycji, które uzyskały dofinansowanie 

Modernizacja ośrodka zarybieniowego w celu zwiększenia efektywności gospodarowania 
zasobami poprzez zmniejszenie zużycia wody, stworzenie systemu multitroficznego oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Stworzenie zamkniętego systemu recyrkulacyjnego poprzez zakup wyposażenia do stawów 
narybkowych 

Zakup urządzeń i instalacji minimalizującej zużycie wody 



Ogólne zestawienie w podziale na RAS, modernizację, dywersyfikację, wzrost 
produkcji, OZE 

80 

321 

143 

32 
52 

Liczba umów 

Wzrost produkcji Modernizacja

OZE Obiegi zamknięte

Poprawa jakości i dywersyfikacja

119 

82 23,1 

104 

41,1 

Kwota dofinansowania (mln zł) 

Wzrost produkcji Modernizacja

OZE Obiegi zamknięte

Poprawa jakości i dywersyfikacja



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca 
usługi środowiskowe 

• 965 WoD na kwotę 219,6 mln zł 

• 903 umowy na kwotę 207,5 mln zł  

Nabór I  

13-28.02.2018  

kwota naboru – 213,2 mln zł 

• 2 WoD na kwotę 1,9 mln zł 

• 2 umowy na kwotę 1,9 mln zł 

Nabór II  

23.10.-06.11.2020  

kwota naboru - 3 mln zł 

967 WoD 
905 umów 



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.6 Promowanie kapitału 
ludzkiego o tworzenia sieci kontaktów  

• 16 WoD na kwotę 6,3 mln zł 

• 5 umów na kwotę 2,9 mln zł  

Nabór I  

11-31.07.2017  

kwota naboru – 4,3 mln zł 

• 8 WoD na kwotę 6 mln zł 

• 6 umów na kwotę 4,6 mln zł 

Nabór II  

26.06-24.07.2019  

kwota naboru – 4,6 mln zł 

24 WoD 
11 umów 



Przykłady operacji, które uzyskały dofinansowanie 

Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii ryb i innowacyjnych metod 
przetwórstwa produktów akwakultury w kontekście uwarunkowań rynkowych i potrzeb 
konsumentów 

Cykl krajowych konferencji-szkoleń dla hodowców ryb łososiowatych 

Cykl krajowych konferencji-szkoleń dla hodowców ryb karpiowatych 

Promowanie wiedzy o akwakulturze wspierającej hodowców i rybackich użytkowników wód 
śródlądowych  



Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia 
publicznego (COVID-19) 

 

• 619 WoD na kwotę 38,2 mln zł 

• 587 umów na kwotę 35 mln zł  

Nabór I  

02-08.10.2020  

• 135 WoD na kwotę 26 mln zł 

• 124 umów na kwotę 23,1 mln zł 

Nabór II  

04-10.11.2020  

754 WoD 
711 umowy 



Pomoc przyznana w ramach wszystkich działań 

Łącznie kwota przyznanej 
pomocy to 701,2 mln zł*** 

•            Kwota przyznanej pomocy 45,9 mln zł*** 

•            Kwota przyznanej pomocy 8,4 mln zł 

•            Kwota przyznanej pomocy 371,9 mln zł*** 

•            Kwota przyznanej pomocy 209,4 mln zł 

•            Kwota przyznanej pomocy 7,5 mln zł 

•           Kwota przyznanej pomocy 58,1 mln zł 



Stan weryfikacji wniosków o dofinansowanie – Priorytet 2 

[NAZWA 
KATEGORII] 
[WARTOŚĆ]  

[PROCENTOWE] 

[NAZWA 
KATEGORII] 
[WARTOŚĆ]  

[PROCENTOWE] 

[NAZWA 
KATEGORII] 
[WARTOŚĆ] 

[PROCENTOWE] 

Odrzuty 
579 

18,68% 

Ogółem WoD – 3 100 



Pozostałe działania PO „Rybactwo i Morze” wspierające akwakulturę 

Ogólnopolska kampania wizerunkowa karpia i akwakultury stawowej 

Międzynarodowa kampania promująca spożycie karpi 

Druga ogólnopolska kampania promocyjna pstrągów 

Utworzenie uznanej organizacji Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –Organizacja Producentów 

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów 



Kluczowe elementy mające znaczenie w trakcie weryfikacji wniosków  
o dofinansowanie: 

Złożenie kompletnego wniosku - wraz z 
wymaganymi załącznikami, w szczególności z:  

dokumentami potwierdzającymi przyjęte koszty (wydruki internetowe, cenniki, katalogi, oferty), 

kosztorysami inwestorskimi, decyzją pozwolenia na budowę/zgłoszeniem prac budowlanych - jeśli dotyczy,  

biznes planem wraz z załącznikami, 

oświadczeniem o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami do oświadczenia 

uzasadnieniami potwierdzającymi wybrane kryteria operacji 

 

Szczegółowe informacje we wniosku o zakresie planowanej operacji - niezbędne do oceny kwalifikowalności i racjonalności 
przyjętych kosztów.  

Opis operacji umożliwiający jednoznaczną identyfikację przedmiotu, zakresu, czasu i miejsca realizacji zadania oraz źródła cen. 

Analiza finansowa w biznes planie - wypełniona rzetelnie (bez błędów rachunkowych), odpowiedni horyzont czasowy 
prezentowanych danych finansowych (ostatni pełny rok poprzedzający złożenie WoD lub rozpoczęcie realizacji operacji oraz 
projekcja na kolejne 3 lata, bądź dłużej - tak aby objąć pełen rok bilansowy po zakończeniu operacji), zgodność danych 
finansowych w analizie finansowej biznesplanu z danymi w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych. 

Racjonalne uzasadnienie zakwalifikowania poszczególnych zadań do wybranych kryteriów operacji. 



Przypomnienie o konieczności dochowania zobowiązań wynikających z zawartych 
umów o dofinansowanie 

 

Niezwłoczne informowanie ARiMR o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację operacji, w tym wypłatę 
pomocy finansowej (tj. o zmianie zakresu operacji lub jej etapu, zmianie miejsca realizacji operacji, zmianie terminu złożenia 
wniosku o płatność oraz o wszelkich zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej beneficjenta,                   
tj. np. o planowanej zmianie właściciela nieruchomości której dotyczy operacja lub zmianie umowy jej dzierżawy). 

Terminowe złożenie wniosku o płatność, który nie może przekraczać tzw. „terminów granicznych”, które dla Priorytetu 2. są 
następujące: 

- 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach; 

- 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, 

z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań: innowacje, usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla 
gospodarstw akwakultury, akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz ubezpieczenie zasobów akwakultury,  

- nie później jednak niż do dnia 15 lipca 2023 r. 

W przypadku gdy na podstawie umowy o dofinansowanie została przyznana i wypłacona zaliczka, wniosek o płatność musi 
zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania zaliczki lub tej transzy zaliczki, jeżeli: 

jednorazowa kwota zaliczki albo transzy zaliczki przekracza kwotę stanowiącą 30% kwoty dofinansowania określonej                     
w umowie o dofinansowania, albo 

pozostała do rozliczenia kwota dotychczas wypłaconej zaliczki przekracza 60% kwoty dofinansowania określonej w umowie        
o dofinansowanie 



Dziękuję za uwagę 


