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Rola i struktura grupy roboczej  

o Grupa Robocza przy  Ministrze Rolnictwa i rozwoju 
wsi została powołana do „pomocy” przy 
tworzeniu-projektowaniu nowego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. w szczególności 
w zakresie opiniowania rozwiązań nowego PO 

o Grupa robocza składa się z przedstawicieli 
szerokiego środowiska rybackiego, naukowego 
oraz przedstawicieli administracji państwowej 



 Funkcjonowanie Grupy Roboczej opiera się na 
cyklicznych spotkaniach podgrup tematycznych 

 KPLGR posiada razem 4 przedstawicieli w 
Grupie Roboczej (2 członków grupy i 2 
zastępców) w osobach Maciej Karaś , Jakub 
Roszuk, Franciszek Sałaciak , Irmina Czerwonka 

  

 Przedstawiciele KPLGR zostali przydzieleni do 
2 podgrup tematycznych  d/s rozwiązań 
systemowych i CLLD 



 Uczestnictwo w Grupie Roboczej daje 
możliwość udziału w tworzeniu przyszłego 
Programu Operacyjnego, określaniu jego 
założeń i proponowanych działań w zakresie na 
jaki pozwoli docelowa wersja EFMiR , 

 Możliwość uczestnictwa w innych podgrupach 

    



Czego nie wiemy ! 
 Nadal pracujemy na projekcie EFMiR 

 Nadal nie znamy kwoty środków finansowych 
jaka będzie dostępna dla Polski w latach 2014-
2020 

 Nie znamy % udziału przyszłej osi IV na lata 
2014-2020 ( z nieoficjalnych  „kuluarowych” 
doniesień wynika że może to być do 5% , co 
przy aktualnej wielkości PO Ryby 2007-2013 
daje kwotę 200-250 mln zł na całą polskę 



 Proponowany minimalny wskaźnik rybackości , 
który uprawniać będzie do ubiegania się o 
wdrażanie EFMiR to nieoficjalnie ok 1,5 

 Gdyby przedstawione powyżej założenia weszły w 
życie będzie to oznaczać że w przyszłym okresie 
programowania będzie w Polsce ok 12 grup 
rybackich z średnim budżetem 20 mln zł…. 

 Min. 2 gminy, mieszkańców 30 tys. Max. 150 tys, 

 Wybór przez Marszałka oraz założenia strategii 
województwa 



Zagrożenia  
 Znaczne ograniczenie ilości grup rybackich jak i 

obszaru na jakim będzie wdrażana oś IV 
 Znaczne ograniczenie kwalifikowalności wydatków 

w ramach osi IV, rezerwujące  pomoc praktycznie 
wyłącznie do sektora rybackiego i prawdopodobnie 
samorządów  

 Znaczne opóźnienie czasowe w procesie 
przygotowania przygotowanie przyszłej osi IV 

 Sprzeciw MRR wobec koncepcji monofunduszowej 
 Większy zakres działań rybackich przeniesione do 

osi 2 (ARiMR) 



Wnioski  
 Lobbowanie o min. 10 % dofinansowanie grup z całości 

przyznanego budżetu, 
 Doświadczenie osi czwartej w obecnej perspektywie 

wskazują, iż wskaźnikiem decydującym o skuteczności 
wdrażania jest termin jego rozpoczęcia  a tym samym 
wyłonieni podmiotów w procedurze konkursowej . Stąd 
sugerujemy aby proces wyboru grup zakończył się do 2015 
r. Celowym aby KPLG w swoim stanowisku podkreślił 
kluczowość terminu zakończenia wyłaniani grup (koniec 
2015) dla powodzenia przyszłego funkcjonowania grup. 

 Wydaje się celowym aby KPLG szukał wsparcia we 
wszystkich możliwych instytucjach państwa w celu 
zapewnienia skutecznego lobbingu dla wdrażania i 
funkcjonowania CLLD 
 
 


