Szanowni Paƒstwo,
Departament Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddaje do Paƒstwa dyspozycji opracowanie majàce na celu wskazanie praktycznych mo˝liwoÊci ubiegania
si´ o pomoc finansowà na realizacj´ inwestycji planowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”.
Dynamika wykorzystania Êrodków finansowych skierowanych na wsparcie sektora rybactwa
jest wysoka. Zakres realizowanych inwestycji w rybactwie wskazuje, ˝e przyj´te w Programie
dzia∏ania sà zgodne z oczekiwaniami Êrodowiska. W obecnym okresie programowania sà jeszcze do wykorzystania znaczne Êrodki finansowe.
Skorzystajcie Paƒstwo z szansy i mo˝liwoÊci zainwestowania w rozwój i promocj´ swojej dzia∏alnoÊci. W przebrni´ciu przez obowiàzujàce przepisy pomogà Paƒstwu dobrze przygotowani
pracownicy Agencji.

I. Co mo˝na zrobiç?
1. Naprawiç szkody wyrzàdzone w Êrodowisku naturalnym rzek, gdzie zbudowane dotàd jazy, tamy i zapory pozbawione by∏y skutecznych urzàdzeƒ do pokonywania ich przez ryby.
Swobodny przep∏yw ryb w´drujàcych na tar∏o w gór´ i w dó∏ rzek, poszukiwanie pokarmu na ca∏ej d∏ugoÊci rzeki, a nawet przep∏ywanie na zimowiska wymagajà bezwzgl´dnej dro˝noÊci naszych cieków. Na wielu rzekach funkcjonujà dziÊ elektrownie wodne, m∏yny, a na innych pi´trzy si´ wod´ m.in. dla celów przeciwpo˝arowych,
retencyjnych bàdê rolniczych. Wszystkie te miejsca dzia∏ajà dzi´ki budowlom wodnym, których posiadacze sà zobowiàzani do umo˝liwienia wszystkim organizmom
˝yjàcym w wodzie ∏atwej komunikacji wzd∏u˝ rzeki.
Dzi´ki programowi SPO „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” istnieje
mo˝liwoÊç zwrotu 100% kosztów poniesionych na budow´ przep∏awek i innych
urzàdzeƒ, które s∏u˝à rybom do pokonywania przeszkód wodnych. Uprawnionymi
do takiej pomocy sà w∏aÊciciele oraz wszyscy u˝ytkownicy jazów i pi´trzeƒ, znajdujàcych si´ na ciekach, w których ˝yjà ryby w´drowne takie jak ∏osoÊ, troç, certa, w´gorz i inne. Wst´pnym warunkiem starania si´ inwestora o Êrodki finansowe jest
wczeÊniejsze zakwalifikowanie konkretnego pi´trzenia do wojewódzkiego programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych we w∏aÊciwym wojewódzkim sejmiku samorzàdowym. W przypadku, gdy inwestorem jest samorzàd terytorialny lub jednostki mu podleg∏e (np. zarzàd melioracji i urzàdzeƒ wodnych) istnieje mo˝liwoÊç
zdobycia Êrodków zaliczkowo w formie prefinansowania.

2. Zbudowaç gospodarstwo rybackie
JeÊli inwestor posiada szczegó∏owe plany nowego gospodarstwa rybackiego, pozwolenie na budow´ i inne potrzebne pozwolenia, powinien zrobiç za∏o˝enia ekonomiczne – plan biznesowy i rozpoczàç starania o Êrodki programu SPO. Kosztami,
które kwalifikujà si´ do refundacji sà zarówno wydatki na przygotowanie inwestycji, w tym materia∏y geodezyjne, projekt, operat wodnoprawny i inne, jak i wydatki
poniesione od pierwszego „wbicia ∏opaty w grunt”. Wydatki nale˝y dokumentowaç
fakturami albo innymi dokumentami uznawanymi w ksi´gowoÊci/rachunkowoÊci –
np. umowy o dzie∏o. W przypadku, gdy inwestor posiada w∏asny sprz´t budowlany
albo zatrudnia fachowców i jest w stanie wykonaç cz´Êç prac budowlanych i monta˝owych we w∏asnym zakresie – nale˝y sporzàdziç kosztorys. Trzeba pami´taç jed2

nak, ˝e faktury muszà dokumentowaç co najmniej 40% wszystkich poniesionych
wydatków, czyli t´ ich cz´Êç, którà mo˝na odzyskaç jako refundacj´ z ARiMR.
Nale˝y te˝ braç pod uwag´, ˝e do rozliczenia nie wlicza si´ podatku VAT! Znajàc
te zasady mo˝na od podstaw zbudowaç np. gospodarstwo karpiowe lub pstràgowe
i ubiegaç si´ o refundacj´ 40 % kosztów. W ramach tej inwestycji istnieje mo˝liwoÊç
budowy i instalacji m. in.:
• pi´trzenia wody na rzece wraz z uj´ciem,
• doprowadzalnika wody na teren gospodarstwa,
• systemu filtracji, ogrzewania, czy innych technologii przygotowujàcych wod´
do potrzeb planowanej technologii chowu i hodowli ryb,
• wyl´garni wraz z ca∏à infrastrukturà (np. aparaty wyl´garnicze, baseny do podchowu),
• stawów do chowu ryb.
Budowane nowe gospodarstwo mo˝na te˝ wyposa˝yç w Êrodki transportu wewn´trznego (ciàgniki, przyczepy wraz z pe∏nym wyposa˝eniem), maszyny do uprawy i utrzymania ziemi w gospodarstwie rybackim (stawów) w dobrej kulturze, a tak˝e specjalistyczne Êrodki transportu do wywo˝enia ryb na zewnàtrz. Na zakoƒczenie takiej nowej inwestycji w∏aÊciciel jest upowa˝niony równie˝ do zakupu materia∏u zarybieniowego do jednokrotnego obsadzenia nowych stawów.

3. UnowoczeÊniç przetwórni´ i gospodarstwo rybackie
JeÊli gospodarstwo rybackie, czy przetwórnia ryb ju˝ funkcjonuje i w∏aÊciciel planuje
ich rozbudow´, wprowadzenie nowych urzàdzeƒ – modernizacj´, nale˝y zrobiç za∏o˝enia ekonomiczne tego przedsi´wzi´cia, zdobyç niezb´dne pozwolenia zwiàzane z inwestycjà, na formularzach dost´pnych na stronie www.arimr.gov.pl i w siedzibach
wszystkich oddzia∏ów regionalnych ARiMR przygotowaç plan biznesowy i wniosek
o dofinansowanie na planowane dzia∏ania, a tak˝e zgromadziç niezb´dne za∏àczniki.
Warto wziàç te˝ pod uwag´, ˝e za unijne pieniàdze mo˝na równie˝ dokoƒczyç rozpocz´tà rozbudow´, czy modernizacj´ obiektu, a wartoÊç istniejàcej infrastruktury
zaliczyç jako wk∏ad rzeczowy do planowanego przedsi´wzi´cia. W przetwórni mo˝na np.: unowoczeÊniç funkcjonujàcà dotàd lini´ technologicznà, przeprowadziç remont urzàdzeƒ sanitarnych dla personelu, czy zamontowaç urzàdzenia do podczyszczania wód poprodukcyjnych w celu poprawy oddzia∏ywania na Êrodowisko.
W gospodarstwie rybackim oprócz modernizowania technologii, które s∏u˝à bezpoÊrednio do produkcji, istnieje mo˝liwoÊç unowoczeÊnienia wszelkich urzàdzeƒ,
dzi´ki którym ryby w dobrej kondycji oczekujà na transport i sprzeda˝ – magazynów, p∏uczek, ale równie˝ dróg dojazdowych i ramp dla samochodów.
W przypadku udokumentowanych przez powiatowego lekarza weterynarii problemów z chorobami ryb na obiekcie hodowlanym, w ramach modernizacji gospodarstwa, mo˝na równie˝ zakupiç zdrowy materia∏ zarybieniowy, ˝eby rozpoczàç od nowa produkcj´ po zabiciu chorej obsady ryb.

4. Zakupiç niezb´dne urzàdzenia do prowadzenia gospodarki rybackiej
Oprócz maszyn, Êrodków transportu wewn´trznego i specjalistycznego transportu
do wywozu ryb z gospodarstwa, ka˝dy w∏aÊciciel i dzier˝awca gospodarstwa stawowego i jeziorowego mo˝e liczyç na dofinansowanie zakupów m. in.:
• ∏odzi rybackich,
• wytwornic lodu,
• sortownic,
• systemów napowietrzania – dmuchaw, w´˝y, dyfuzorów, pomp,
• silosów zbo˝owych,
• podajników do zbo˝a,
• urzàdzeƒ do uprawy i nawo˝enia dna stawowego i grobli.
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5. Zakupiç dzia∏k´ lub innà nieruchomoÊç niezb´dnà do budowy
lub zmodernizowania gospodarstwa rybackiego
Kiedy inwestycja wymaga np. zbudowania nowego uj´cia wody albo odbudowy
doprowadzalnika, cz´sto spotykamy si´ z koniecznoÊcià wejÊcia w posiadanie nowej
dzia∏ki niezabudowanej. W takim przypadku wartoÊç dzia∏ki potwierdzona wycenà
nieruchomoÊci, staje si´ kosztem w przedmiotowej inwestycji, który jest mo˝liwy
do refundacji. Zakupiç nieruchomoÊç mo˝na tylko w przypadku, jeÊli jest ona niezb´dna dla planowanej inwestycji, a jej wartoÊç wraz z innymi tzw. kosztami ogólnymi nie mo˝e przekracza 10% wartoÊci ca∏ej inwestycji.

6. Zakupiç Êrodki transportu wewn´trznego i specjalistycznego
zewn´trznego dla przetwórni i gospodarstwa rybackiego
Coraz wi´kszà rol´ w gospodarstwie rybackim, w tym gospodarstwie jeziorowym, a tak˝e w przetwórniach odgrywa jakoÊç produktu, stàd w Programie przewidziano fundusze
na zakup Êrodków transportu. Do u˝ytku wewnàtrzzak∏adowego mo˝na nabyç m. in.:
• wózki wid∏owe,
• ciàgniki,
• przyczepy, które s∏u˝à do sprawnej dystrybucji surowców i produktów w przetwórni, jak i pomi´dzy poszczególnymi stawami w gospodarstwie rybackim.
Coraz cz´Êciej gospodarstwa rybackie i zak∏ady przetwórstwa rybnego produkujà
wysokiej klasy ˝ywnoÊç – m. in. karpie, pstràgi i inne gatunki hodowane, a tak˝e
mro˝onki, marynaty, czy ryby w´dzone. W zwiàzku z koniecznoÊcià dostosowania
si´ do wysokich standardów nie tylko hodowlanych i produkcyjnych, ale tak˝e logistycznych – dowiezienie jak najlepszej jakoÊci produktów finalnych do punktów
sprzeda˝y hurtowej i detalicznej, hodowcy i przetwórcy mogà nabyç samochody –
ch∏odnie, samochody – izotermy, a tak˝e pojazdy s∏u˝àce do przewozu ˝ywych ryb
– wyposa˝one w baseny z instalacjami do napowietrzania i natleniania.

7. Przeprowadziç kampani´ promocji konkretnego gatunku ryb
lub rodzaju produktów rybnych
W przypadku, gdy okreÊlone gatunki ryb, czy produktów rybnych nie majà dostatecznego zbytu lub jego zasi´g jest ograniczony, producent, hodowca, organizacje
producentów, stowarzyszenia i inne podmioty, które dzia∏ajà na rynku rybnym mogà zorganizowaç kampani´ promocyjnà poprzez wynaj´cie firmy reklamowej lub
bezpoÊrednio zleciç m. in.:
• wykonanie spotu reklamowego,
• wykupienie czasu antenowego,
• wykupienie powierzchni reklamowej,
• opracowanie logo i has∏a kampanii,
• zakup i dystrybucj´ gad˝etów reklamowych,
• druk i dystrybucj´ materia∏ów promocyjnych.
W ten sam sposób mo˝na promowaç gatunki, które pochodzà z hodowli i po∏owów
prowadzonych metodami przyjaznymi dla Êrodowiska.
Bardzo wa˝ne jest przy tym to, ˝e z pieni´dzy unijnych refundowane sà tylko wydatki poniesione na promocje gatunków, asortymentów produktów rybnych, ale nie
znaki towarowe okreÊlonych firm.
Dobrze przygotowane kampanie promocyjne poprzedzane sà zwykle badaniami
rynku, w przypadku kampanii na rynku rybnym mo˝na równie˝ przeprowadziç np.
badania preferencji konsumenckich, które wska˝à dotychczasowà sytuacj´ rynkowà
konkretnego gatunku, produktu, co umo˝liwi bardziej celowe wydatkowanie bud˝etu przeznaczonego na kampani´ promocyjnà.
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8. Wziàç udzia∏ w targach jako wystawca
Ka˝dy uczestnik rynku rybnego mo˝e staraç si´ o zwrot 40% kosztów wynaj´cia
powierzchni targowej, transportu przedmiotów, czy ryb wchodzàcych w zakres wystawy, a tak˝e wydania materia∏ów promocyjnych, pod warunkiem, ˝e przedmiotem
promocji nie b´dzie marka handlowa lub konkretne paƒstwo. Natomiast regiony
geograficzne mogà byç promowane tylko w przypadku spe∏nienia okreÊlonych warunków. Te same zasady dotyczà organizowania kampanii promocyjnych.

9. Przeprowadziç badania oraz programy pilota˝owe nowoczesnej
technologii w rybactwie i przetwórstwie
Do korzystania ze Êrodków unijnych przeznaczonych na dzia∏ania innowacyjne
upowa˝nione sà m.in. jednostki badawczo-rozwojowe, ró˝nego rodzaju szko∏y i stowarzyszenia rybackie. Projekty, które wnoszà nowà myÊl naukowà, w tym technologicznà, majà szans´ byç dofinansowane w 80%, a w przypadku inicjatywy realizowanej bez udzia∏u Êrodków prywatnych nawet w 100%.

10. Zmodernizowaç port lub przystaƒ rybackà
Uzyskanie wsparcia unijnego jest mo˝liwe na popraw´ warunków postoju lub obs∏ugi statków rybackich, a tak˝e na zwi´kszenie poziomu bezpieczeƒstwa i higieny
pracy w portach i na przystaniach, a tak˝e ograniczenie zanieczyszczania Êrodowiska morskiego oraz popraw´ atrakcyjnoÊci produktów rybo∏ówstwa morskiego.
Istnieje mo˝liwoÊç zakupu, rozbudowy, remontu i naprawy obiektów budowlanych,
a tak˝e ich wyposa˝enia, które m.in. s∏u˝à do:
• postoju statków rybackich,
• wy∏adunku ryb,
• konserwacji i naprawy statków i sprz´tu rybackiego,
• zaopatrywania rybactwa w paliwo, wod´ i lód,
• zaspokajania potrzeb socjalnych dla rybaków.
Mo˝na tak˝e remontowaç i rozbudowaç drogi, falochrony i elementy innej infrastruktury portowej.
W przypadku, gdy inwestorem w porcie rybackim jest samorzàd terytorialny lub
jednostki mu podleg∏e, mogà one uzyskaç Êrodki finansowe zaliczkowo w formie
prefinansowania.

II. Droga do pieni´dzy unijnych, gdy chcesz zainwestowaç
w swojà firm´ z bran˝y rybnej
1. Najpierw zapoznaj si´ z mo˝liwoÊciami Programu – przejrzyj dost´pne informacje w Internecie oraz w materia∏ach promocyjnych dost´pnych w oddzia∏ach regionalnych ARiMR na temat dost´pnych form pomocy dla sektora rybnego. Zorientuj si´ te˝, w jakim zakresie za∏o˝enia pomocy sà wspólne z Twoimi planami inwestycyjnymi w gospodarstwie rybackim, przetwórni, czy projektami innowacyjnymi, czy
wystawienniczymi. Koniecznie sprawdê, jakie sà tzw. kryteria dost´pu do poszczególnych dzia∏aƒ Programu.

2. G∏ówna zasada pomocy w ramach funduszy strukturalnych – cz´Êciowa
refundacja kosztów poniesionych na realizacj´ projektu inwestycyjnego
(w wyjàtkowych przypadkach nawet 100%). Niezale˝nie od tego, czy chcesz wybudowaç nowy obiekt, czy wyremontowaç ju˝ istniejàcy, czy wreszcie przeprowadziç
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kampani´ promocyjnà lub wziàç udzia∏ w targach bran˝owych, zasada jest zawsze taka sama – najpierw nale˝y wy∏o˝yç w∏asne pieniàdze, a dopiero po wykonaniu przedsi´wzi´cia spodziewaç si´ zwrotu cz´Êci poniesionych nak∏adów. Zale˝nie od rodzaju
inwestycji i rodzaju inwestora, wysokoÊç refundacji mo˝e wynieÊç:
• 40 % – najcz´stsze przypadki,
• 70 % – w kilku dzia∏aniach dla inwestycji zmniejszajàcych oddzia∏ywanie na Êrodowisko,
• 80 % – dla inwestycji innowacyjnych realizowanych przez prywatnych inwestorów,
• 100 % – najcz´Êciej dla inwestorów spoza sektora prywatnego – np. jednostki badawczo-rozwojowe, ponadgimnazjalne szko∏y o profilu rybackim i wy˝sze szko∏y kszta∏càce w zakresie rybactwa Êródlàdowego i rybo∏ówstwa morskiego.

3. Podstawa Twojego planu inwestycyjnego to zrobienie niezb´dnej dokumentacji technicznej i zgromadzenie 100% Êrodków niezb´dnych do wykonania
przedsi´wzi´cia. Nale˝y pami´taç, ˝e zanim zwrócisz si´ do ARiMR z wnioskiem
o zwrot cz´Êci poniesionych wydatków, b´dziesz musia∏ zap∏aciç wszelkie koszty, a dokumenty finansowe potwierdzajàce to, przedstawiç w trakcie rozliczenia inwestycji. Ârodki
finansowe mogà pochodziç z zasobów w∏asnych jak i wszelkiego rodzaju kredytów.

4. Gdy podejmiesz decyzj´, co do rodzaju planowanej inwestycji, zgromadzisz
dokumentacj´ technicznà i zabezpieczysz na ten cel odpowiedni bud˝et –
nadszed∏ czas na zebranie w∏aÊciwych za∏àczników i wype∏nienie wniosku
o dofinansowanie, a tak˝e sporzàdzenie planu biznesowego. W sprawach niezb´dnych za∏àczników oraz zawartoÊci wniosku o dofinansowanie ka˝dy ch´tny mo˝e konsultowaç si´ z pracownikami Biur Obs∏ugi Wniosków oddzia∏ów regionalnych
ARiMR. Wype∏nienie wszystkich dokumentów nie przekracza mo˝liwoÊci ka˝dego
potencjalnego Beneficjenta Programu, jednak z praktyki wynika, ˝e cz´Êç tych osób
z ró˝nych powodów zleca wype∏nienie aplikacji i zgromadzenie wszelkiej dokumentacji firmom zewn´trznym, które specjalizujà si´ w doradzaniu jak optymalnie wykorzystaç dost´pne Êrodki unijne. Wniosek o dofinansowanie zawiera:
• informacje ogólne o projekcie,
• identyfikacj´ ubiegajàcego si´ o dofinansowanie,
• charakterystyk´ prowadzonej dzia∏alnoÊci,
• wskaêniki realizacji,
• opis realizacji projektu,
• zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji projektu.
Plan biznesowy zale˝nie od rozmiarów inwestycji – jej kosztów, nale˝y przygotowaç
w formie pe∏nej lub uproszczonej. W ka˝dym przypadku poprzez plan musisz wykazaç powstanie trwa∏oÊci gospodarczej i trwa∏ych korzyÊci gospodarczych, co oznacza,
˝e planowana inwestycja:
• nie spowoduje utraty p∏ynnoÊci finansowej inwestora w okresie 3 lat, liczàc od roku, w którym wniosek zosta∏ zaakceptowany,
• przyczyni si´ do wzrostu dochodów inwestora lub wzrostu op∏acalnoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci, której planowany projekt dotyczy.
Plany biznesowe sà odzwierciedleniem Twojej dotychczasowej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a pomocne w ich konstruowaniu mo˝e si´ okazaç najbli˝szy ODR (oÊrodek
doradztwa rolniczego).

5. Kto i w jaki sposób ocenia Twój projekt?
Dokonujà tego specjaliÊci z OR ARiMR, którzy majà bardzo du˝e doÊwiadczenie
w tym zakresie, a ponadto sà w sta∏ym kontakcie z Departamentem Rybactwa
ARiMR. Cz´Êç projektów podlega opiniowaniu przez instytucje naukowo-badawcze.
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W przypadku projektów z zakresu rybactwa Êródlàdowego – Instytut Rybactwa
Âródlàdowego w Olsztynie, a w zakresie rybo∏ówstwa morskiego – Morski Instytut
Rybacki. Weryfikacja Twojej dokumentacji musi byç zgodna z ramami nakreÊlonymi
przez stosowne przepisy na temat sposobu udzielania pomocy i nie powinna trwaç
d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce. Pozytywne zakoƒczenie tego etapu, skutkuje podpisaniem
umowy pomi´dzy beneficjentem i ARiMR.

6. Realizacja przedsi´wzi´cia – prace nad swoim projektem rozpoczynasz najszybciej dopiero po podpisaniu umowy. Wówczas kierujàc si´ ÊciÊle zestawieniem rzeczowo-finansowym, wype∏niasz swojà cz´Êç zobowiàzania wynikajàcego z podpisanej
umowy.

7. W jaki sposób otrzymujesz pieniàdze?
Po zakoƒczeniu inwestycji sk∏adasz wniosek o p∏atnoÊç w terminie zgodnym z umowà (nie póêniej ni˝ 25 dni od dnia zakoƒczenia zadania) wraz ze sprawozdaniem koƒcowym. Inwestycj´ mo˝esz rozliczyç wy∏àcznie fakturami albo fakturami i kosztorysem inwestorskim, który ma na celu oszacowanie kosztów projektu i s∏u˝y rozliczeniu wk∏adu rzeczowego beneficjenta polegajàcego na wniesieniu prac budowlanych
i konstrukcyjnych. Koniecznie pami´taj, ˝e w ka˝dym przypadku, musisz dysponowaç fakturami wraz z dowodami zap∏aty na co najmniej 40% wydanych pieni´dzy.
Kosztorys inwestorski mo˝e opiewaç najwy˝ej na 60% ca∏kowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

8. Przygotuj si´ na kontrole
Po zakoƒczeniu inwestycji mo˝esz spodziewaç si´ kontroli, która sprawdzi, czy wywiàza∏eÊ si´ z podpisanej umowy, a w szczególnoÊci czy zrealizowany zosta∏ cel planowanego przedsi´wzi´cia. Musisz pami´taç, ˝e zakupiony sprz´t, ca∏a infrastruktura, czy Êrodki transportu muszà w tym okresie niezmiennie funkcjonowaç w takim zakresie, jaki wpisa∏eÊ we wniosku o dofinansowanie

III. Kontakty – do kogo mo˝esz zwróciç si´ po pomoc,
gdzie szukaç informacji?
• Departament Rybactwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. ˚elazna 59, 00-848 Warszawa,
tel. (0-22) 318-46-70; 318-46-98, 318-46-99, 318-46-61; fax. (0-22) 318-53-59.
• Infolinia: 0-800-38-00-84. E-mail: info@arimr.gov.pl.
• Internet: www.arimr.gov.pl; www.minrol.gov.pl,
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