Dzielmy siê
doœwiadczeniami
Trwa kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dotycz¹ca Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
w ramach promocji modernizacji statków rybackich.

O

pomoc finansow¹
na inwestycje zwi¹zane z ogóln¹
popraw¹ kondycji
polskiej floty rybackiej mo¿e ubiegaæ
siê w³aœciciel lub armator jednostki
rybackiej wpisanej do rejestru statków rybackich przez okres co najmniej 5 lat. Pomoc wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych projektu. W
ramach planowanych inwestycji
brane s¹ pod uwagê prace zmierzaj¹ce w szczególnoœci do racjonalizacji
dzia³añ po³owowych, poprawy jakoœci
produktów rybnych z³owionych i przetwarzanych wstêpnie na statku rybackim, wdra¿anie obowi¹zuj¹cych przepisów zdrowotnych, poprawa warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy,
poprawa nawigacji morskiej, zakup
urz¹dzeñ ichtiolokacyjnych oraz
zmniejszenie oddzia³ywania statku rybackiego na œrodowisko morskie.
Jednym z beneficjentów programu
jest Pan Ryszard Blaszke z W³adys³awowa, armator i w³aœciciel jednostki
rybackiej W£A-32, który przeprowadzi³ inwestycjê maj¹c¹ na celu poprawê warunków przechowywania z³owionych ryb i ograniczenie zanieczyszczenia œrodowiska morskiego
poprzez wykonanie zbiornika na fekalia i wód szarych oraz poprawê nawigacji morskiej przez zakup echosondy, odbiornika GPS, radaru morskiego i systemu autopilota.

nicznej kutra, ¿al by teraz by³o pozbyæ
siê tego wszystkiego.

O W jaki sposób dowiedzia³
siê Pan o Sektorowym Programie
Operacyjnym, w ramach którego
realizowane jest dzia³anie
„Modernizacja istniej¹cych statków rybackich”?
- Bezpoœrednio z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to
znaczy ze spotkania informacyjnego
zorganizowanego przez pracowników Pomorskiego Oddzia³u Regionalnego Agencji w porcie rybackim
W³adys³awowo.

O Program realizuje Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, jak zatem uk³ada³a siê
wspó³praca z jej pracownikami?
- Bardzo dobrze. S³u¿¹ porad¹ i
swoj¹ wiedz¹. I co dziwne, patrz¹c
pod k¹tem innych urzêdów, zawsze
znajduj¹ czas i chêæ do spotkañ z
petentami.

Port we W³adys³awowie

O Jakie Pana zdaniem s¹ bie¿¹ce potrzeby armatorów zwi¹zane
z przeprowadzeniem inwestycji na
w³asnych jednostkach rybackich?
- Potrzeb jest wiele. Na pewno nowoczesna elektronika, wymiana silników, potrzeby socjalne rybaków oraz
sprzêtu i urz¹dzeñ po³owowych. To
s¹ inwestycje najbardziej oczekiwane
przez armatorów i w³aœcicieli kutrów.

O Co poradzi³by Pan innym
rybakom, którzy chcieliby skorzystaæ z oferty funduszy unijnych?

Pan Ryszard Blaszke zgodzi³ siê
podzieliæ swoimi doœwiadczeniami w
pozyskiwaniu funduszy i zachêciæ
innych do korzystania z nich.

- ¯eby to œmia³o robili. Je¿eli chc¹
kontynuowaæ rybo³ówstwo to musz¹
inwestowaæ w swoje warsztaty pracy.
Korzystanie z funduszy unijnych w
tym przypadku jest najwa¿niejsze w
celu obni¿enia kosztów inwestycji.

O Od jak dawna zajmuje siê
Pan dzia³alnoœci¹ po³owow¹?
- Swoj¹ przygodê z dzia³alnoœci¹
ryback¹ rozpocz¹³em w 1977 r.

O Ile osób zatrudnia Pan na
kutrze?
- Na jednostce zatrudniam obecnie
5 za³ogantów. Czterech jest zatrudnionych na sta³e, a jeden powiedzmy
dorywczo wtedy, kiedy ja z ró¿nych
powodów nie mogê wyp³yn¹æ w
morze rozstawiæ sieci lub wybraæ
rybê.

O Dlaczego mimo tylu obostrzeñ zwi¹zanych z ograniczeniami
po³owów zdecydowa³ siê Pan prowadziæ dalej tê dzia³alnoœæ?
- Po pierwsze nie by³em œwiadomy,
co przyniesie przysz³oœæ dla polskiego
rybo³ówstwa. Po drugie w sytuacji gdy
poczyni³em tyle inwestycji zwi¹zanych
z polepszeniem warunków pracy rybaków i podniesienia sprawnoœci tech-

go rybo³ówstwa, a zw³aszcza od
ograniczeñ po³owów.

O Ile czasu up³ynê³o od momentu z³o¿enia wniosku o dofinansowanie do momentu podpisania
umowy z Agencj¹?
- Ca³a weryfikacja przebiega³a
raczej sprawnie, zarówno do momentu podpisania umowy o dofinansowanie, jak i podczas rozpatrywania
wniosku o p³atnoœæ. Równie¿ wizytacja na miejscu, czyli ustalenia przez
pracowników Agencji faktycznie wykonanej inwestycji przebieg³a bez
¿adnych problemów.

O
Co stwarza³o najwiêcej
problemów?
- Mo¿e wymogi formalne, czyli

zgromadzenie i posk³adanie ca³ej
dokumentacji. Ale wiêkszych problemów nie by³o nawet z tym. Rozumiem, ¿e pracownicy Agencji maj¹
swoje procedury, na podstawie których musz¹ siê opieraæ i trudno tu
jeszcze wymagaæ od nich za³atwienia
sprawy w jeden dzieñ. Do tego
jeszcze jest prawo, ale to ju¿ chyba
kwestia odpowiedniego Ministerstwa.

O
W jaki sposób dokonane
prace przyczyni³y siê do poprawy
warunków pracy na kutrze?
- Nowej generacji sprzêt elektroniczny jest niezawodny. Np. autopilot
przyczynia siê do bardziej ekono-

Program wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

micznych po³owów. Skraca drogê dop³yniêcia i powrotów z ³owiska. Modernizacja ³adowni polepsza gatunkowo rybê. Zbiornik fekalii zaœ, zapobiega zanieczyszczeniu œrodowiska.

O Czy tym samym zakoñczono
ju¿ modernizacjê jednostki W£A-32,
czy zamierza Pan korzystaæ jeszcze
z pomocy?
- Koñca modernizacji nie widaæ.
Zamierzam jeszcze zainwestowaæ w
agregaty i zabudowaæ pok³ad. Planujê te¿ wymianê sterówki. Mo¿e
jeszcze windy kotwiczne oraz wyci¹garki hakowe. Oczywiœcie wszystko
uzale¿nione jest od sytuacji polskie-

O Jakie Pana zdaniem nale¿a³oby przeprowadziæ zmiany, u³atwienia, w celu ubiegania siê o Fundusze Strukturalne?
- Jak ju¿ wspomnia³em ograniczyæ
formalnoœci i jeszcze w znacznym
stopniu rozbudowaæ kampaniê promocyjn¹. W zasadzie moja weryfikacja wniosku przebiega³a bez jakichkolwiek specjalnych utrudnieñ, wiêc
trudno mi zaproponowaæ jakieœ
upraszczaj¹ce rozwi¹zania. Jedno,
co mogê poleciæ, to na pewno
bezpoœredni kontakt z pracownikami
Agencji.

O Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów w modernizacji
floty.

