
Stan wdrożenia Priorytetu 4 
PO RYBY 2014-2020 

oraz wyzwania dla kolejnej 
perspektywy finansowanej

Poznań, 28 sierpnia 2018 r.



Alokacja na Priorytet 4 wynosi obecnie 

381 813 855,67 zł 

Kwota podpisanych umów ramowych na dzień 
ich podpisania 

€ 91 634 019,18
Limit finansowy przekazany przez MGMiŻŚ, zgodnie z kursem walutowym 4,3631 z dnia 30.06.2018 
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Alokacja i kwota umów ramowych



Wnioski o dofinansowanie

Priorytet 4
limit finansowy w latach 

2014-2020
liczba wniosków

kwota wniosków o 

dofinansowanie 

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie 4.1 Wsparcie przygotowawcze 6 151 971,00 zł 5 99 811,00 zł

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 367 970 690,53 zł 1357 214 989 829,65 zł

Działanie 4.3 Działania z zakresu współpracy 7 691 194,14 zł 21 1 225 295,48 zł

Łącznie Priorytet 4 EFMR 381 813 855,67 zł 1383 216 314 936,13 zł

Zgodnie z kursem walutowym 4,3631 z dnia 30.06.2018 



W ramach Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kwota wniosków złożonych do dnia 30.06.2018 r. wynosi 

58,41 % limitu finansowego na to działanie.

Natomiast w ramach 4.3 Działania z zakresu współpracy jest to 
15,39 % limitu.

Wnioski o dofinansowanie

Zgodnie z kursem walutowym 4,3631 z dnia 30.06.2018 



Podpisane umowy

Priorytet 4

limit finansowy w latach 

2014-2020 liczba umów kwota umów

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie 4.1 Wsparcie przygotowawcze 6 151 971,00 zł 5 99 811,00 zł

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 367 970 690,53 zł 617 109 958 837,16 zł

Działanie 4.3 Działania z zakresu współpracy 7 691 194,14 zł 15 716 369,77 zł

Łącznie Priorytet 4 EFMR 381 813 855,67 zł 637 110 775 017,93 zł

Zgodnie z kursem walutowym 4,3631 z dnia 30.06.2018 



Podpisane umowy

W ramach Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kwota podpisanych umów do dnia 30.06.2018 r. wynosi 

29,88 % limitu finansowego na to działanie.

Natomiast w ramach 4.3 Działania z zakresu współpracy jest to 
9,31% limitu.



Wnioski o płatność

Priorytet 4

limit finansowy w latach 

2014-2020 liczba wniosków Zrealizowane płatności

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie 4.1 Wsparcie przygotowawcze 5 932 152,00 zł 5 99 811,00 zł

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 354 822 554,88 zł 191 25 061 877,75 zł

Działanie 4.3 Działania z zakresu współpracy 7 416 376,43 zł 1 93 907,00 zł

Łącznie Priorytet 4 EFMR 368 171 083,31 zł 197 25 255 595,75 zł 

Zgodnie z kursem walutowym 4,3631 z dnia 30.06.2018 



Wnioski o płatność

W ramach Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kwota zrealizowanych płatności do dnia 31 III 2018 r. wynosi 

6,81% limitu finansowego na to działanie.

Natomiast w ramach 4.3 Działania z zakresu współpracy wynosi 
1,22 % limitu finansowego na to działanie.



Zagrożenie wykonania n+3

Zaniepokojenie Instytucji Zarządzającej budzi niski poziom płatności a tym 

samym wykorzystanie środków w ramach Priorytetu 4 stanowi realne 

zagrożenie niewykonania zasady n+3.

W związku z powyższy Minister MGMiŻŚ w dniu 10 maja 2018 r. przekazał 

do Marszałków Województw prośbą o podjęcie niezbędnych prac w celu 

przyśpieszenia wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020, oraz od lipca br. 

w odstępach 2 tygodniowych monitoruje kwoty rozliczeń końcowych w 

ramach Priorytetu 4.



Perspektywa finansowa po 2020 r. 

W Departamencie Rybołówstwa trwają intensywne prace nad przygotowaniem 
do perspektywy finansowej po 2020 r. m.in. poprzez:

- Analizę i przekazanie uwag do projektu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, jak również

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014



Perspektywa finansowa po 2020 r. 

Ponieważ oba ww. projekt są obecnie na początku procesu legislacyjnego i ich treść będzie się 
wielokrotnie zmieniać należy jedynie wskazać, że zgodnie z obecnym brzmieniem projektu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 
wsparcie z EFMR opierać się będzie na czterech priorytetach, odzwierciedlających odpowiednie 
cele polityki określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów wspólnych (RPW) mających 
zmaksymalizować wkład Unii w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki: 

- (1) wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;

- (2) wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjnej i zrównoważonej
akwakulturze oraz rynkom;

- (3) wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu
społeczności;

- (4) poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w
bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone
zarządzanie nimi.



Ddzi\

Szymon Marciniak

Wydział Lokalnych Strategii Rozwoju

Dziękuję za uwagę


