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Źródło finansowania Programu

Europejski Fundusz Morski, 

Rybacki i Akwakultury 

Alokacja z EFMRA 512,4 mln euro 

Środki krajowe         219,6 mln euro 

Łącznie 732,0 mln euro
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Instytucje programu

 Instytucja Zarządzająca – minister właściwy 

ds. rybołówstwa

 Instytucja Pośrednicząca – ARiMR

 Instytucja Audytowa – szef Krajowej 

Administracji Skarbowej

 Organ otrzymujący płatności od KE 

– Ministerstwo Finansów
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Główne cele

 realizacja wspólnej polityki rybołówstwa oraz unijnej polityki morskiej 

 promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza

 zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

 realizacja Europejskiego Zielonego Ładu

 wzmocnienie odporności sektora rybackiego

 rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki
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Dla kogo jest Program

 podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa 

morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, 

przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury

 Rybackich Lokalnych Grup Działania

 organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów 

akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń 

fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe 

działania w zakresie rybactwa

 sektora nauki

 administracji
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 Priorytet 1

Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych 
– ponad 314 mln euro.

 Priorytet 2

Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie 
się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – ponad 304 mln euro.

 Priorytet 3

Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach
przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju
społeczności rybackich oraz sektora akwakultury – 67 mln euro.

 Priorytet 4 

Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami
oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa
i czystości mórz i oceanów – 2 mln euro.



.,

Krajowe przepisy wdrożeniowe

 Aktualnie trwają prace nad projektami ustawy wdrożeniowej

i rozporządzeń wykonawczych. 

 Zakładany termin wejścia w życie przepisów umożliwiających 

uruchomienie programu to I kwartał 2023 r.

 Równocześnie trwają prace nad powołaniem komitetu

monitorującego oraz opracowaniem kryteriów

wyboru operacji.
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Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusze-europejskie-dla-rybactwa-na-lata-2021---2027

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusze-europejskie-dla-rybactwa-na-lata-2021---2027



