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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Alokacja finansowa działań innowacyjnych

 PO RYBY 2007-2013

16,5 mln euro

 PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Priorytet 1 

− Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (art. 39) 2,5 mln euro

− Innowacje (art. 26) (+art. 44.3 ryb. śródlądowe)  7,6 mln euro

Priorytet  2 

− Innowacje (art. 47) 10 mln euro

SUMA 20,1 mln euro 
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (art. 39)

 Pomoc na realizację operacji w ramach działania przyznaje się na

opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych

i technologicznych lub organizacyjnych, mających na celu:

 zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub

rybactwa śródlądowego na środowisko lub bardziej zrównoważone

wykorzystanie żywych zasobów wód

 poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania

rybołówstwem komercyjnym

(poprawę technik i technologii połowu, ulepszenie silników oraz wyposażenia

na statkach rybackich, wprowadzenie nowych, energooszczędnych

rozwiązań technologicznych, ograniczenie przyłowów i odrzutów przez

zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych)
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Innowacje (art. 26) (+art. 44.3 ryb. śródlądowe)

 Pomoc przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub

ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych

lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

 zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub

rybołówstwa morskiego na środowisko, obejmujących:

(poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych, ulepszenie silników,

wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych,

ograniczenie przyłowów i odrzutów)

 poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania

rybołówstwem morskim

 doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa

morskiego lub rybactwa śródlądowego

 innowacje w zakresie przetwórstwa i obrotu
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Innowacje (art. 47) – akwakultura 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na opracowanie, testowanie

i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

w zakresie chowu lub hodowli ryb

Beneficjenci działania

• Szkoły wyższe: 

– kształcące w zakresie rybactwa lub

– prowadzące badania z dziedziny rybactwa

• Instytuty badawcze lub instytuty naukowe prowadzące badania naukowe lub prace 

rozwojowe w zakresie rybactwa

Limity finansowe 

• Zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych do 100%, nie więcej jednak niż: 

– 3 000 000 zł albo

– 6 000 000 zł w przypadku konsorcjum

• Kwota pomocy może być zwiększona o 2 000 000 zł gdy realizacja operacji 

przewiduje wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym obiekcie chowu lub 

hodowli ryb
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Kryteria wyboru dla innowacji 

Wnioskodawca jest jednostką naukową (maks. 10 pkt):

• realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego – 10

pkt

• której zakład będący beneficjentem statutowo lub na podstawie

długoterminowej delegacji realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa

śródlądowego – 7 pkt

• realizującą zadania mogące służyć rozwojowi rybactwa śródlądowego, w

zakresie medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb,

żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także innych wynikających z opisu projektu –

5 pkt.
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Kryteria wyboru dla innowacji 

Projekt realizowany jest w konsorcjum (maks. 15 pkt):

• z co najmniej trzema jednostkami naukowymi i trzema przedsiębiorstwami

akwakultury – 10 pkt,

• z co najmniej dwoma jednostkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami

akwakultury – 8 pkt,

• z co najmniej jedną jednostką naukową i jednym przedsiębiorstwem akwakultury

– 5 pkt,

• z co najmniej jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 2 pkt,

– w przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym przynajmniej

jedna to zagraniczna jednostka naukowa – 5 pkt. .
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Kryteria wyboru dla innowacji 

Projekt przewiduje zaangażowanie osób kształcących się zawodowo w kierunku

rybackim (maks. 5 pkt):

• udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim przewidziany

jest na każdym etapie projektu – 5 pkt,

• udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim przewidziany

jest tylko w etapie badawczym projektu – 4 pkt,

• udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim przewidziany

jest tylko w etapie wdrożeniowym projektu – 3 pkt,

• udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim przewidziany

jest tylko w etapie publikacji efektów projektu – 2 pkt.
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Instrumenty wsparcia innowacji w rybactwie

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” 2014-2020

Kryteria wyboru dla innowacji 

Zespół ekspertów:

Cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym listą tematyki publikowaną przez

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek zespołu ekspertów – 15

pkt

Projekt przewiduje (maks. suma 15 pkt):

• opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym przedsiębiorstwie

akwakultury – 5 pkt

• badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich efektywności

ekonomicznej i możliwości zastosowania w skali gospodarczej – 5 pkt

• aktywne upublicznienie wyników projektów poprzez udział w co najmniej dwóch

krajowych konferencjach lub wystawach i jednej zagranicznej konferencji lub

wystawie o tematyce związanej z akwakulturą – 5 pkt.

Ocena poziomu innowacyjności projektu (maks. 40 pkt):

• Ilość punktów uzyskanych na podstawie rankingu, opracowanego na podstawie

średniej punktów przyznanych przez zespół ekspertów dla danego naboru.



Działanie 2.2. Usługi z zakresu zarządzania, 

zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury 

Alokacja

Beneficjenci działania

• Szkoły wyższe kształcące w zakresie rybactwa oraz instytuty badawcze lub instytuty naukowe 

prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa

• Osoby prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planujące podjęcie takiej 

działalności oraz uznane organizacje producentów ryb

Wsparcie  

Limity finansowe 

• Podmioty prawa publicznego – 100%, nie więcej jednak niż 2 000 000 zł

• Uznane organizacje producentów sektora akwakultury lub związki organizacji producentów – 75%

• Podmioty prywatne – 50%

Łącznie Wkład EFMR Wkład krajowy % PO

€ € % € % %

15 600 000 11 700 000 75 3 900 000 25 2,20

• Zakup usług doradczych (technicznych, naukowych, prawnych, ekonomicznych i środowiskowych) celem:

– Zapewnienia zgodności działań z przepisami ochrony środowiska

– Zapewnienia zgodności działań z przepisami dot. zdrowia i dobrostanu zwierząt

– Zapewnienia zgodności działań ze standardami bezpieczeństwa żywności

– Opracowania strategii biznesowych i marketingowych

• Przygotowanie kompleksowego programu doradczego dla akwakultury, którego przedmiot dotyczy dobrych 

praktyk, rozwoju technologicznego lub zastosowania technologii w gospodarstwach akwakultury



Działanie 2.6. Promowanie kapitału ludzkiego 

i tworzenia sieci kontaktów 

Łącznie Wkład EFMR Wkład krajowy % PO

€ € % € % %

2 000 000 1 500 000 75 500 000 25 0,28

Alokacja

Beneficjenci

• szkoły wyższe kształcące lub prowadzące badania w zakresie rybactwa 

• instytuty prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa

• szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie rybactwa

• organizacje producentów i ich związki

• stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego oraz inne organizacje społeczne i 

zawodowe, realizujące statutowe zadania w zakresie rybactwa

Dofinansowanie  

• Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50%

• Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 85% - operacje spełniają łącznie warunki: interes zbiorowy, zbiorowy 

beneficjent, projekt ma innowacyjne właściwości

• O pomoc finansową beneficjent może ubiegać się tylko raz w danym roku kalendarzowym

Wsparcie 

• Szkolenia zawodowe, upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej, w tym innowacji

• Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


