
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213,
poz. 2163, z 2005 r. Nr 99, poz. 832 oraz z 2006 r. Nr 19,
poz. 150 i Nr 221, poz. 1622) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 17 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) województwu — je˝eli projekt b´dzie realizo-
wany w ramach okreÊlonego zadania i dotyczy
nieznajdujàcych si´ w posiadaniu wojewódz-
twa urzàdzenia lub zespo∏u urzàdzeƒ umo˝li-
wiajàcych w´drówk´ ryb dwuÊrodowisko-
wych;”; 

2) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. Pomocy finansowej na realizacj´ projektu
w zakresie znajdowania oraz promowania
nowych rynków zbytu na produkty rybne
udziela si´:

1) jednostkom samorzàdu terytorialnego,
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Ministerstwu Gospodarki Morskiej;

2) majàcym miejsce zamieszkania, siedzib´
albo oddzia∏ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej:

a) podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
polegajàcà na chowie, hodowli, po∏o-
wie, wprowadzaniu na rynek, obrocie
lub przetwarzaniu produktów ryb-
nych,

b) stowarzyszeniom, innym organiza-
cjom spo∏ecznym i zawodowym oraz
fundacjom, których celem statuto-
wym jest dzia∏anie na rzecz rozwoju

rybo∏ówstwa morskiego lub rybactwa
Êródlàdowego,

c) jednostkom badawczo-rozwojowym,

d) placówkom Polskiej Akademii Nauk,

e) szko∏om wy˝szym i wy˝szym szko∏om
zawodowym,

f) szko∏om ponadgimnazjalnym o profi-
lu rybo∏ówstwo morskie lub rybactwo
Êródlàdowe.”;

3) w § 64:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Pomoc finansowa w zakresie rybo∏ówstwa
przybrze˝nego stanowi dodatkowà premi´ za
realizacj´ projektu:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w zakresie nast´pujàcych dzia∏aƒ inwesty-
cyjnych:
a) modernizacja istniejàcych statków —

w przypadku projektu majàcego na celu
popraw´ warunków bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy na statkach rybackich,

b) rybacka infrastruktura portowa — w przy-
padku projektu majàcego na celu podnie-
sienie standardów technicznych portów
i przystani rybackich,

c) przetwórstwo i rynek rybny — w przy-
padku projektu majàcego na celu zorga-
nizowanie ∏aƒcucha produkcyjnego pro-
duktów rybnych wraz z dostarczeniem
tych produktów do konsumenta, w tym
zakup Êrodków transportu wewn´trznego
i specjalistycznych Êrodków transportu
zewn´trznego oraz urzàdzeƒ i instalacji
bezpoÊrednio zwiàzanych z wykonywa-
niem rybo∏ówstwa przybrze˝nego,

d) dzia∏ania innowacyjne — w przypadku
projektu majàcego na celu wprowadze-
nie nowych technik lub technologii pozy-
skiwania lub wst´pnego przetwarzania
produktów rybo∏ówstwa morskiego,
w szczególnoÊci wprowadzenie bardziej
selektywnych metod po∏owów.”;

4) § 68 otrzymuje brzmienie:

„§ 68. 1. Pomocy finansowej na realizacj´ projek-
tu w zakresie rybo∏ówstwa przybrze˝ne-
go udziela si´ inwestorom w wysokoÊci
równowartoÊci w z∏otych polskich kwoty
do 150 000 euro.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz
z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



2. Udzia∏ pomocy finansowej w ca∏kowitych
kosztach kwalifikowalnych projektu sta-
nowi ró˝nic´ pomi´dzy obowiàzujàcym
poziomem dofinansowania w zakresie
rybo∏ówstwa przybrze˝nego a poziomem
dofinansowania w dzia∏aniu inwestycyj-
nym, o którym mowa w § 64 pkt 3. 

3. Podzia∏ pomocy finansowej pomi´dzy
beneficjentów okreÊla umowa o dofinan-
sowanie projektu.”;

5) § 132 otrzymuje brzmienie:

„§ 132. 1. Pomocy finansowej za czasowe zawie-
szenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2006 r. w okresie, o którym mowa
w § 131 pkt 2 lit. a, udziela si´ jednora-
zowo armatorowi statku rybackiego
o d∏ugoÊci ca∏kowitej:

1) do 10 m — w wysokoÊci 8 529 z∏, 

2) powy˝ej 10 do 15 m — w wysokoÊci
9 853 z∏, 

3) powy˝ej 15 do 19,5 m — w wysokoÊci
11 219 z∏,

4) powy˝ej 19,5 do 25 m — w wysokoÊci
12 293 z∏, 

5) powy˝ej 25 m — w wysokoÊci
13 026 z∏

— proporcjonalnie do liczby dni udoku-
mentowanego braku dzia∏alnoÊci po∏o-
wowej statku rybackiego.

2. Pomocy finansowej za czasowe zawie-
szenie dzia∏alnoÊci po∏owowej dorsza
w 2006 r. w okresie, o którym mowa
w § 131 pkt 2 lit. b, udziela si´ jednora-

zowo armatorowi statku rybackiego
w wysokoÊci stanowiàcej 90 % kwot,
o których mowa w ust. 1 — proporcjo-
nalnie do liczby dni udokumentowane-
go braku dzia∏alnoÊci po∏owowej statku
rybackiego. 

3. O pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2,
mo˝e ubiegaç si´ tylko jeden z armato-
rów statku rybackiego. 

4. WysokoÊç pomocy finansowej, o której
mowa w ust. 1 i 2, zostaje zwi´kszona
o kwot´ 3 100 z∏ za ka˝dà osob´ pracu-
jàcà na statku rybackim w dniu z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu, zatrudnionà nie póêniej ni˝
w pierwszym dniu zawieszenia dzia∏al-
noÊci po∏owowej — proporcjonalnie do
liczby dni udokumentowanego braku
dzia∏alnoÊci po∏owowej statku rybac-
kiego. 

5. Zwi´kszenie pomocy finansowej, o któ-
rym mowa w ust. 4, nie obejmuje arma-
tora statku rybackiego, o którym mowa
w ust. 1 i 2.”.

§ 2. Do post´powaƒ w sprawach o udzielanie po-
mocy finansowej wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia sto-
suje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w §
1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski
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