Warszawa 19.12.2011 r.

Informacja nt. pomocy w ramach 1.4 Rybactwo przybrzeżne - § 16 a rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych
osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej (…),
Premia za realizację operacji w ramach 1.4 Rybactwo przybrzeżne określonej w § 16 a
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na
realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty
rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 101, poz. 840 z późn. zm.) zwanego
dalej rozporządzeniem wykonawczym może zostać przyznana jeżeli spełnione będą
następujące warunki:
1. Zakres operacji wpisuje się w cel operacji określony w art. 26 ust. 4 lit. b. tzn: wspieranie
organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa1, jeżeli
w wyniku realizacji tej operacji odbywa się sprzedaż produktów rybołówstwa.
2. Sprzedaż produktów rybołówstwa odbywa się na warunkach określonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
(Dz. U. Nr 113, poz. 753) lub w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 Nr 5,
poz. 38).
Warunki jakie powinny być spełnione dla uznania działalności marginalnej lokalnej i
ograniczonej w przypadku produktów rybołówstwa:
Zakład prowadzi produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów
rybołówstwa, z zastrzeżeniem wynikającym z rozporządzenia 498 art. 7, że w
ramach operacji mogą być produkowane lub przetwarzane wyłącznie produkty
pochodzące z rybactwa przybrzeżnego.
Zakład prowadzi sprzedaż (…) konsumentowi końcowemu oraz dostawy
produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem
dla konsumenta końcowego,
Dostawy (…) nie przekraczają wagowo 0,15 tony tygodniowo,

1

Dla operacji realizowanej w ramach § 16 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26
czerwca 2009 w sprawie szczegółowych warunków… produkty rybactwa należy rozumieć jako produkty
rybactwa pochodzące z połowów statków używanych w rybactwie przybrzeżnym na niewielką skalę. (art.7 ust. 3
rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego).
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Miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów (…) oraz zakłady prowadzące
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których
następuje dostawa, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarze
sąsiadujących z tym województwem powiatów położonych na obszarach innych
województw.
Produkty rybołówstwa przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ramach
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej powinny spełniać wymagania
określone w § 3 pkt 5 wymienionego rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2010 r.
Warunki jakie powinny zostać spełnione w przypadku sprzedaży bezpośredniej
produktów rybołówstwa:
Dopuszcza się sprzedaż przez uprawnionego do rybactwa, w rozumieniu przepisów
o rybactwie śródlądowym, lub przez wykonującego rybołówstwo morskie, w
rozumieniu przepisów o rybołówstwie, żywych lub schłodzonych produktów
rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę
anatomiczną:
o Konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków
zamrażalni i statków przetwórni, lub
o Konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży
bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw
rybackich, lub
o Konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub
o Do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta końcowego.
Uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie
produktów rybołówstwa,
Sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych czynnościom (uśmiercanie,
wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie):
o Konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków
zamrażalni i statków przetwórni, lub
o Konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży
bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw
rybackich, lub
o Konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub
o Do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta końcowego.
Sprzedaż bezpośrednia (…) może być prowadzona na obszarze województwa,
na obszarze którego jest prowadzona produkcja, lub na obszarze sąsiadujących
z nim województw,
Sprzedaży bezpośredniej (…) można dokonywać ze specjalistycznych środków
transportu (…),
Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne,
wyprodukowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji
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produktów pochodzenia
bezpośredniej.

zwierzęcego

przeznaczonych

do

sprzedaży

Weryfikacja spełniania przez wnioskodawców wymienionych warunków odbywa się na
podstawie:
załączonych do wniosku: kopii decyzji powiatowego lekarza weterynarii o
zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo kopii decyzji o nadaniu
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub kopii decyzji
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającej zakład - w
przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,
informacji zawartych w biznesplanie lub opisie operacji (pkt IV.3 wniosku o
dofinansowanie)
3. O pomoc na realizację operacji zgodnie z celem (wskazanym w pkt 1) może wspólnie
ubiegać się minimum 2 właścicieli lub armatorów różnych statków.
4. W przypadku ubiegania się o pomoc w ramach przedmiotowego środka należy
zwrócić uwagę na następujące aspekty:
Operacje w ramach środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne, w wyniku których odbywa
się sprzedaż produktów rybołówstwa są operacjami o charakterze kolektywnym,
które polegają na wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez co najmniej
2 właścicieli lub armatorów różnych statków. Premia za realizację przyznawana
jest wnioskodawcom wprost proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów
kwalifikowanych. W zestawieniu rzeczowo - finansowym każdy wnioskodawca
wpisuje koszt kwalifikowalny, odpowiadający poniesionej przez niego części
kosztu kwalifikowalnego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie partycypuje w kosztach kwalifikowalnych nie uczestniczy również w realizacji operacji.
Jeden wniosek o dofinansowanie obejmuje operację, która prowadzi do sprzedaży
produktów rybołówstwa tzn. w wyniku jej realizacji powstanie łańcuch sprzedaży,
umożliwiający wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Poprzez łańcuch sprzedaży należy
rozumieć pozyskanie, ew. przetworzenie, a następnie sprzedaż produktów
rybołówstwa bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub dostawy produktów do
innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta końcowego.
Wnioski złożone w ramach wymienionego działania powinny zawierać
informacje, które pozwolą na zweryfikowanie (wniosku) również pod kątem
racjonalności zaproponowanych kosztów oraz dostosowania skali inwestycji do
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potrzeb i możliwości wnioskodawcy. W przypadku operacji zakładających
sprzedaż bezpośrednią produktów rybołówstwa należy uwzględnić wynikającą
z przepisów konieczność wprowadzania do obrotu własnych produktów.
W związku z powyższym w opisie operacji należy wskazać planowaną (realną)
ilość produktów rybnych wprowadzanych do obrotu w ramach realizowanej
operacji, która uwzględnia wielkość połowów wszystkich jednostek biorących w
niej udział - wielkości te Oddział Regionalny może zweryfikować w ramach
kontroli na miejscu na podstawie specjalnego zezwolenia połowowego lub/i
raportów miesięcznych.
Przepisy dotyczące warunków uznania działalności marginalnej lokalnej
i ograniczonej lub sprzedaży bezpośredniej nakładają pewne ograniczenia.
Podstawowym ograniczeniem dla operacji realizujących cel operacji jakim jest:
wspieranie organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów
rybactwa są limity ilościowe dotyczące wprowadzanych do obrotu produktów
rybnych. W przypadku wnioskodawców spełniających warunki działalności
marginalnej lokalnej i ograniczonej limitem jest ograniczenie dostaw do
150 kg/tydzień. Natomiast dla uczestników operacji spełniających warunki
sprzedaży bezpośredniej (na podstawie wymienionego rozporządzenia) limitem
obrotów jest konieczność wprowadzania do obrotu tylko własnych produktów2 oznacza to wykluczenie możliwości dofinansowania operacji polegających na
prowadzeniu
skupu
surowca
w
celu
dalszej
sprzedaży.
Kolejnym ograniczeniem jest zasięg terytorialny sprzedaży dla działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz bezpośredniej wynikający z
przywołanych przepisów.
Armatorzy mogą realizować więcej niż jedną operację w ramach środka 1.4
dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pod warunkiem, że
każda z realizowanych operacji spełnia warunki przyznania pomocy oraz, że suma
wprowadzanych do obrotu produktów ze wszystkich operacji przez tych samych
armatorów nie przekracza limitów wynikających z ograniczeń określonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w
sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej
i ograniczonej lub w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
Wnioskodawca może zostać poproszony o wskazanie źródła pochodzenia
produktów rybołówstwa wprowadzanych do obrotu.
Do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się zakupu środków transportu
przystosowanych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych lub
produktów rybołówstwa o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
3500 kg - § 34 ust. 10 rozporządzenia wykonawczego.
2

Na potrzeby realizowanej operacji za „własne produkty” należy uznać te, które zostały uzyskane z połowów
jednostek biorących udział w realizowanej operacji tzn. zostały zgłoszone do operacji i wymienione w pkt 1.4
wniosku o dofinansowanie
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Kwoty pomocy wskazane w § 16 a ust. 3 rozporządzenia wykonawczego
określają limit pomocy dla każdego wniosku dotyczącego realizowanej operacji,
która obejmuje łańcuch zbytu prowadzący do sprzedaży produktów rybołówstwa,
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego: „…Powstanie trwałych
korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w: 1)
szczegółowym opisie operacji ujętym we wniosku o dofinansowanie - w przypadku
operacji o wartości netto do 500 000 zł. 2) uproszczonym planie biznesowym
operacji - w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł…”.
W związku z powyższym beneficjenci pomocy mają obowiązek wypełnienia
szczegółowego opisu operacji we wniosku o dofinansowanie lub załączenia do
wniosku uproszczonego planu biznesowego w zależności od wartości operacji. W
celu umożliwienia dokonania oceny realizowanej operacji przez Oddział
Regionalny, wnioskodawca umieszcza w wymienionych dokumentach
następujące informacje:
1. Wielkość połowów w 2011 r.
Należy podać roczne połowy wyrażone w jednostkach miary (ton lub kg lub
szt.) w odniesieniu do każdego ze statków wymienionych w pkt 1.4 Dane
statku rybackiego wnioskodawcy, np.
statek nr 1; gatunek A - …. ilość, gatunek B - ….ilość;
statek nr 2; gatunek A - …. ilość, gatunek B - …. ilość.
2. Źródło pochodzenia surowca
Należy wskazać źródło pochodzenia surowca w łańcuchu, który prowadzi do
sprzedaży produktów rybołówstwa konsumentowi końcowemu. Z
uwzględnieniem: połowów własnych wnioskodawców i/lub zakupów oraz
konieczności pozyskiwania surowca z połowów w ramach rybactwa
przybrzeżnego.
3. Wielkość sprzedaży w skali roku
Należy podać wielkość sprzedaży wyrażoną w jednostkach masy (ton lub kg)
planowaną w wyniku operacji z uwzględnieniem podziału na asortyment,
sezonowości oraz formy wprowadzania do obrotu, dla działalności
marginalnej lokalnej i ograniczonej,
Natomiast w przypadku sprzedaży bezpośredniej wielkość sprzedaży należy
podać w następującej formie:
statek nr 1; gatunek A - …. ilość, gatunek B - ….ilość;
statek nr 2; gatunek A - …. ilość, gatunek B - ….ilość;
4. Wartość sprzedaży w skali roku
Należy podać planowaną wartość sprzedaży oszacowaną na podstawie
wielkości sprzedaży w skali roku, o której mowa w pkt. 3.

5.
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Charakterystyka odbiorców produktów rybołówstwa.
Należy określić miejsce (powiat, województwo) i sposób sprzedaży
produktów rybołówstwa (z samochodu, targowisko, zakład/punkt sprzedaży
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6.

7.

8.
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prowadzący handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego
itp.)
Opis łańcucha sprzedaży
Należy opisać cykl (sposób) prowadzący do sprzedaży produktów
rybołówstwa konsumentowi końcowemu (od pozyskania surowca do
sprzedaży) ze wskazaniem elementów nabytych w ramach operacji, np.
1) statek połowowy → specjalistyczny środek transportu (przedmiot
operacji) → miejsce sprzedaży bezpośredniej na targowisku.
2) Zakup surowca → przetworzenie surowca (mała przetwórnia) →
sprzedaż konsumentowi końcowemu.
Sposób zorganizowania użytkowania środków trwałych
Należy opisać system sprzedaży oraz sposób użytkowania nabywanych
środków trwałych przez wnioskodawców wskazujący na wspólne korzystanie
z przedmiotu operacji oraz realizację celu operacji łącznie przez wszystkich
wnioskodawców (opisywane operacje mają charakter kolektywny)
Inne operacje w ramach środka 1.4.
Jeżeli wnioskodawca/wnioskodawcy realizowali lub realizują operację, o
której mowa w § 16 a rozporządzenia lub którykolwiek ze statków objętych
operacją został uwzględniony w ramach takiej operacji – proszę o wskazanie
znaków spraw
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