Pieni¹dze wci¹¿ czekaj¹!

P

Inwestujmy
w unowoczeœnienie
floty rybackiej

olska flota rybacka
nale¿y do przestarza³ych – œredni wiek statków wynosi bowiem
oko³o 30 lat. Aby jej
stan techniczny nie uleg³ dalszemu pogorszeniu oraz by nasi rybacy mogli konkurowaæ na wodach unijnych trzeba pilnie modernizowaæ polskie statki rybackie. Okazja ku temu jest wyj¹tkowa, bowiem na ten cel mo¿na
uzyskaæ dofinansowanie, jakie
daje dzia³anie 2.2. „Modernizacja
istniej¹cych statków rybackich” w
ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybo³ówstwo i
przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Na szczêœcie s¹ jeszcze pieni¹dze – i to nie ma³e, bo oko³o
18 mln z³. Ta kwota wydatkowana zgodnie z wymogami proceduralnymi pozwoli na zrealizowanie inwestycji przeznaczonych na modernizacjê statków
rybackich w wysokoœci 46 mln
z³ - dofinansowanie to wynosi
40% poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. Pieni¹dze te
s¹ przeznaczone dla w³aœcicieli i armatorów polskich statków
rybackich – zarówno osób
fizycznych jak i prawnych.

Q poprawê nawigacji mor-

skiej,

Kuter rybacki przed wyjœciem w morze
tym bardziej, ¿e w polskiej flocie
jest naprawdê du¿o do zrobienia.

Jest w co inwestowaæ
Warto wspomnieæ, ¿e w trzech
Oddzia³ach Regionalnych ARiMR,
tj. Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmiñsko-Mazurskim
mo¿na jeszcze sk³adaæ wnioski
na modernizacjê statków rybackich. Mo¿liwoœci unowoczeœnieñ
s¹ doœæ precyzyjnie okreœlone.
Przedsiêwziêcia te mo¿na realizowaæ poprzez:
Q racjonalizacjê dzia³añ po³owowych, w tym stosowanie metod po³owów bardziej selektywnych lub zmniejszaj¹cych nega-

Przyk³ad, który zachêca
Pani Sylwia Witczañska z
Ko³obrzegu jako jedna z pierwszych w województwie zachodniopomorskim skorzysta³a z tej
formy pomocy. Twierdzi, ¿e procedury zwi¹zane z ubieganiem
siê o te œrodki s¹ dosyæ proste i
zrozumia³e dla „ludzi z bran¿y”.
- Wystarczy najpierw poprawnie przygotowaæ wniosek i z³o¿yæ go w Oddziale Regionalnym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - podkreœla
Pani Witczañska. – Tam tymi
dokumentami zajm¹ siê doskonali specjaliœci z zakresu rybo³ówstwa i przetwórstwa ryb.
Zawsze mo¿na liczyæ na ich
fachow¹ pomoc i poradê. Taki
¿yczliwy i partnerski stosunek do
beneficjenta zachêca do podejmowania nawet wiêkszych i bardziej z³o¿onych przedsiêwziêæ.
Pani Witczañska jest armatorem dwóch pe³nomorskich kutrów rybackich, a zarazem prezesem Zarz¹du Zak³adu Przetwórstwa Ryb RYBAK S.A. w Unieradzu ko³o Siemyœla. Kontynuuje
rodzinne tradycje rybackie i
pracê na morzu od trzech pokoleñ. Twierdzi, ¿e dzia³anie 2.2.
„Modernizacja statków rybackich” stwarza du¿¹ szansê na

Sieci zarzucone
unowoczeœnienie polskiej floty
rybackiej, a w szczególnoœci
poprawê bezpieczeñstwa po³owów i podniesienia jakoœci pozyskanego surowca.
- Nale¿¹ce do mnie kutry
rybackie (Ko³-6, Ko³-206), choæ
s¹ jednymi z najnowoczeœniejszych w swojej klasie jednostek
na Ba³tyku s¹ równie¿ modernizowane w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006” – informuje Pani
Sylwia. – Zosta³y wyposa¿one w
zainstalowane w sterówkach
nowoczesne radary Furuno
1942 MK 2/4 zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo ¿eglugi. Umowa
zawarta z Oddzia³em ARiMR w
Szczecinie pozwoli³a na dofinansowanie w 40% kosztów ich
zakupu. W najbli¿szym czasie
planujê zakup urz¹dzeñ do produkcji lodu – i to równie¿ przy
dofinansowaniu z ARiMR. Ta
inwestycja polepszy jakoœæ

Udany po³ów
przechowywanych ryb na moich
statkach. W dalszej kolejnoœci
zamierzam zainstalowaæ nowoczesny system nawigacyjny, by
jeszcze sprawniej móc siê
poruszaæ po najwydajniejszych
³owiskach Ba³tyku. Korzystam
z okazji, ¿e Agencja dysponuje
œrodkami finansowymi na te
cele i zachêcam wszystkich w³aœcicieli i armatorów statków rybackich do korzystania z tej szansy,

tywne oddzia³ywanie na œrodowisko,
Q poprawê jakoœci produktów rybnych z³owionych i przetwarzanych wstêpnie na statku
rybackim,
Q wdra¿anie na statkach
rybackich
obowi¹zuj¹cych
przepisów zdrowotnych,
Q poprawê warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy na
statkach rybackich,

Program wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

Q zmniejszenie oddzia³ywania statku rybackiego na œrodowisko morskie.
Tak sformu³owane zasady dofinansowania modernizacji statków rybackich dowodz¹, ¿e zakres podejmowanych inwestycji
jest szeroki. Mo¿na bowiem uzyskaæ pomoc finansow¹ na modernizacjê wind, wyci¹garek sieciowych, automatycznych systemów obs³uguj¹cych takle haczykowe, pomp rybnych i akustycznych urz¹dzeñ odstraszaj¹cych.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ dofinansowania wyposa¿enia jednostek w urz¹dzenia ch³odnicze i
zamra¿aj¹ce, urz¹dzenia do produkcji lodu, sortowania i p³ukania
ryb oraz pakowania produktów
rybnych na statku. Natomiast w
ramach poprawienia warunków
BHP dofinansowanie obejmuje
modernizacjê instalacji elektrycznych, wydatki na silniki pomocnicze, pr¹dnice, filtry olejowe,
wyk³adziny i powierzchnie antypoœlizgowe, urz¹dzenia zmniejszaj¹ce wibracjê i ha³as, dŸwigi
zamocowane do jednostek na
sta³e, certyfikowany sprzêt ratunkowy, sondy, sonary, radary oraz
urz¹dzenia nawigacyjne.
Wymagania od inwestorów
nie s¹ wygórowane. Wystarczy,
¿e modernizowany polski statek
rybacki jest wpisany do rejestru
statków rybackich przez okres
co najmniej 5 lat, posiada wa¿n¹
licencjê po³owow¹, specjalne
zezwolenie po³owowe, dokumenty uprawniaj¹ce do ¿eglugi
oraz jest wpisany do rejestru
okrêtowego, je¿eli podlega obowi¹zkowi wpisu do tego rejestru.
Modernizacja nie mo¿e jednak
zwiêkszyæ pojemnoœci, mocy silnika i zdolnoœci po³owowej statku. Pomocy nie udziela siê te¿
na zakup, wymianê lub naprawê
narzêdzi po³owowych oraz silnika statku.
Warto skorzystaæ z szansy,
jak¹ stwarza dzia³anie 2.2.
SPO „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb” w zakresie modernizacji statków rybackich, bo ju¿
niebawem bêd¹ liczyæ siê te
jednostki, które dysponuj¹ najnowoczeœniejszym i najsprawniejszym sprzêtem, a zarazem
zagwarantuj¹
dostarczenie
najwy¿szej jakoœci surowca
do przetwórstwa rybnego –
podkreœla Pani Witczañska.
I chyba ka¿dy, kto zna tê bran¿ê przyzna jej racjê.

