Morze ¿ywi
i bogaci...
Tê sentencjê od stuleci rozumieli mieszkañcy pañstw po³o¿onych nad Ba³tykiem.
Aby jednak wspó³czeœnie realizowaæ tê myœl nale¿y m¹drze i rozs¹dnie
prowadziæ gospodarkê po³owow¹ na tak specyficznym akwenie, jakim jest Ba³tyk.

W

ostatnich
latach
polska flota dokonuj¹ca po³owów
na Ba³tyku charakteryzowa³a siê wyeksploatowanym sprzêtem. Kutry
rybackie licz¹ sobie ju¿ po kilkadziesi¹t lat. Z braku œrodków
finansowych armatorzy oraz w³aœciciele nie byli w stanie dokonywaæ inwestycji na w³asnych jednostkach rybackich. Istotn¹ poprawê przynios³o dopiero przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. Akcesja stworzy³a now¹
sytuacjê w polskim rybo³ówstwie,
w którym armatorzy z jednej
strony zostali poddani wspólnotowym regulacjom prawnym dotycz¹cym dzia³alnoœci po³owowej,
z drugiej zaœ strony pojawi³y siê
szerokie mo¿liwoœci unowoczeœnienia statków rybackich.
Od sierpnia 2004 r. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa realizuje Sektorowy
Program Operacyjny „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb 20042006”, w ramach którego wprowadzono miêdzy innymi dzia³anie
2.2. Modernizacja istniej¹cych
statków rybackich.
Inwestycje na statkach rybackich obejmuj¹ szerokie spektrum
dzia³añ. Mo¿na wyodrêbniæ trzy
podstawowe zakresy modernizacji. S¹ to projekty zmierzaj¹ce do
racjonalizacji dzia³añ po³owowych, poprawy jakoœci i bezpieczeñstwa sanitarnego produktów
z³owionych i przetwarzanych na
statku oraz poprawy bezpieczeñstwa i warunków pracy.
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa od samego pocz¹tku podjê³a kampaniê
informacyjn¹ dotycz¹c¹ wykorzystania œrodków unijnych.
Pocz¹tek realizacji by³ doœæ trudny, w przeciwieñstwie do przetwórców i hodowców ryb, którzy
ju¿ w programie przedakcesyjnym
SAPARD wykorzystali œrodki
finansowe i zmodernizowali swoje
zak³ady produkcyjne, które w
chwili obecnej z powodzeniem
mog¹ konkurowaæ na wspólnym
unijnym rynku. Jednoczeœnie programy przedakcesyjne nie zak³ada³y finansowego wsparcia dla
armatorów i w³aœcicieli jednostek
rybackich. Sytuacja ta uleg³a zmianie w drugiej po³owie 2005 roku,
kiedy to Agencja zaczê³a realizowaæ p³atnoœci z tytu³u zawartych
umów o dofinansowanie inwesty-

Sprzêt radarowy
cji. Zadzia³a³ tu mechanizm tzw.
pozytywnego przyk³adu. Armatorzy przekonali siê, ¿e warto wystêpowaæ o refundacje dokonywanych inwestycji.
Jednym z takich przyk³adów
mo¿e byæ realizacja projektu modernizacji statku rybackiego przez
armatora Pani¹ Wies³awê Wil-

towniczej oraz zakupiono wytwornicê lodu.
Kolejnym przyk³adem wykorzystania szansy oferowanej przez
fundusze unijne oferowane przez
ARiMR jest Pan Robert Maciejewski armator kutra W£A-131.
G³ównym celem jego inwestycji
by³a gruntowna modernizacja ³a-

Wyci¹garka sieciowa
czyñsk¹ z Ustki. Korzystaj¹c z
funduszy unijnych na jednostce
Pani Wilczyñskiej - UST-100
dokonano zakupu urz¹dzeñ podnosz¹cych bezpieczeñstwo oraz
higienê pracy. Zainstalowano now¹ windê kotwiczn¹, agregat pr¹dotwórczy, agregat ch³odniczy,
zbiornik wody, sortownice, taœmoci¹gi do transportu ryb, radiop³awê oraz myjkê. Poprawiono
równie¿ elementy nawigacji
poprzez zakup urz¹dzenia GPS
wraz z ploterem. Przebudowano
³adownie pod k¹tem pracy sor-

downi polegaj¹ca na wymianie
przestarza³ego poszycia wykonanego wg starych technologii.
Dziêki przeprowadzonym pracom
uzyskano ³adowniê maksymalnie
odizolowan¹ od zewnêtrznego
œrodowiska, nienara¿on¹ na szybk¹ utratê wymaganej niskiej temperatury. W efekcie zapewniono
odpowiednie warunki do przechowywania i konserwacji z³owionych ryb, co w znaczny sposób
poprawi³o jakoœæ surowca.
Oprócz osób fizycznych, prace
modernizacyjne wykonuj¹ tak¿e
przedsiêbiorstwa pañstwowe bêd¹ce zarz¹dcami floty rybackiej. Jednym z nich jest Przedsiêbiorstwo
Po³owów i Us³ug Rybackich „Szkuner” we W³adys³awowie, które na
jednostkach dokona³o inwestycji
poprawiaj¹cych morsk¹ nawigacjê
poprzez wyposa¿enie kutrów w
urz¹dzenia GPS, radary morskie oraz
mapy elektroniczne. Doposa¿ono

Agregat ch³odniczy

Program wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

Radiop³awa

równie¿ jednostki w radiop³awy
awaryjne, sonary kad³ubowe oraz
przenoœne radiotelefony UKF jak
i sortownice do szprota i œledzia.
Ponadto zainstalowano system doch³adzania ³adowni.
Zaprezentowane przyk³ady wyraŸnie wskazuj¹, i¿ polscy rybacy
coraz chêtniej siêgaj¹ po unijne
œrodki finansowe, nadrabiaj¹c tym
samym wieloletnie zaniedbania
technologiczne.
Na dzia³ania zwi¹zane z modernizacj¹ statków rybackich przeznaczono ok. 28 mln z³otych. Na
koniec czerwca bie¿¹cego roku
z³o¿ono do Oddzia³ów Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ponad 100 wniosków
o dofinansowanie realizacji projektu, które zakontraktowa³y ok.
16% dostêpnych œrodków.
W ostatnim czasie Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjê³o
szeroko zakrojon¹ kampaniê medialn¹, ukazuj¹c¹ korzyœci wynikaj¹ce z
absorpcji œrodków unijnych. W telewizji ukaza³y siê spoty reklamowe
przedstawiaj¹ce, w jaki sposób rybacy modernizuj¹ swoje miejsca pracy.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów
uproszczono procedurê rozpoczêcia
prac zwi¹zanych z realizacj¹ projektu. Oznacza to w praktyce, ¿e inwestycje mo¿na rozpocz¹æ po dniu
z³o¿enia wniosku o dofinansowanie,
a nie jak to by³o dotychczas od momentu podpisania umowy z Agencj¹.
Dzia³ania te maj¹ s³u¿yæ jeszcze
wiêkszej absorpcji funduszy z dzia³ania 2.2 Modernizacja istniej¹cych
statków rybackich. Reasumuj¹c,
polscy armatorzy przekonali siê ju¿,
mimo pocz¹tkowych oporów, ¿e
warto siêgaæ po pieni¹dze, tym
bardziej, ¿e polskie statki rybackie ze
wzglêdu na wieloletnie zaniedbania
w dalszym ci¹gu wymagaj¹ gruntownej modernizacji.

