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INSTRUMENT RLKS – OPERACJE KWALIFIKOWALNE
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przez społeczność

3. Działania z zakresu współpracy,



INSTRUMENT RLKS
Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność

……. Mając na uwadze zalecenie KE do programowania PO
RYBY 2014-2020 w ramach RLKS, dotyczące zachowania
wszystkich celów dla realizacji LSR, odchodzi się od
RYBY 2014-2020 w ramach RLKS, dotyczące zachowania
wszystkich celów dla realizacji LSR, odchodzi się od
wskazywania konkretnych środków, które będą wdrażane w
ramach LSR, na rzecz wskazania typów operacji
odpowiadających na wyzwania zidentyfikowane w SWOT,
które nie są powiązane z żadnym konkretnym działaniem PO
RYBY 2014-2020 ( innym niż RLKS ).



Realizacja LSR

Cel 1.

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie
młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha

dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wsparcie na rzecz realizacji LSR może być przyznane na następujące cele 

– art. 63 :

dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 3.

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich

i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany

klimatu.

Cel 2.

Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa

przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i
tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich.



Realizacja LSR

Cel 4.

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa

Wsparcie na rzecz realizacji LSR może być przyznane na następujące

cele:

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa

kulturowego

Cel 5.

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju
lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i
działalnością morską.



REALIZACJA LSR – TYPY PROJEKTÓW

Projekt w 
konkursie 

Projekt 
grantowy

Projekty 
„własne” LGD

LSRLSR

Projekty 
współpracy



Realizacja LSR – typy projektów

Projekt

w konkursie 

Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków
składanych przez beneficjentów innych niż LGD i
wybieranych przez radę, a następnie przedkładanych do
weryfikacji do SW

Projekt 
grantowy

Projekty, w ramach których LGD jako beneficjent
organizuje konkursy i udziela grantów na realizację zadań
służących osiągnięciu celu tego projektu przez
grantobiorców. (nie jest to obowiązkowe).

grantowy
grantobiorców. (nie jest to obowiązkowe).

Projekty 
„własne” LGD

Projekty, gdzie beneficjentem i realizatorem operacji jest
LGD. Operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące
dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD
i które nie spotkały się z zainteresowaniem innych
wnioskodawców.

Projekty 
współpracy

Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy
międzyterytorialnej lub transnarodowej pomiędzy RLGD
lub RLGD i innymi lokalnymi partnerstwami publiczno-
prywatnymi, które realizują LSR.



REALIZACJA LSR 

……. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ……. PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI 



RLKS / LSR ….pytania 

Zapisy Programu Operacyjnego a ustawa / rozporządzenia

Czy znane są już rozwiązania w zakresie :

� poziomu dofinasowania operacji ?

katalogu beneficjentów ?� katalogu beneficjentów ?

� wartości min / max projektów ?

� czy pojawią się typy operacji ?

Jak duża będzie dowolność interpretacji na poziomie LSR zapisu:… „Na poziomie
poszczególnych LSR wymagane będzie dookreślenie w planie działania zakresu
wsparcia z PO RYBY 2014-2020, sposobu osiągnięcia celów LSR, mierzalnych
wskaźników przewidzianych przez KE dla RLKS w ramach EFMR ….”



RLKS / LSR ….pytania 

Artykuł 63 Ust. 2

.. „Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 może obejmować środki

przewidziane w rozdziałach I , II i IV niniejszego tytułu, z

wyłączeniem art. 66 i 67 ( plan produkcji i obrotu i dopłaty do

przechowania ) , pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienieprzechowania ) , pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienie

dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym.

Brak dialogu z LGR-ami w w/w zakresie, pomimo licznych
wniosków i początkowej woli MRIRW na takie rozszerzenie, co
zawarte jest w ocenie ex-ante.

Jakie są przeciwskazania ??



RLKS / LSR ….pytania 

Zapisy PO Rybactwo I Morze ………

� w oparciu o jakie dane stworzono SWOT dla RLKS ?

� Opis Środka …”Wsparcie w ramach tego środka musi spełniać
cele szczegółowe zgodnie z art. 63 rozporządzenia o EFMR orazcele szczegółowe zgodnie z art. 63 rozporządzenia o EFMR oraz
cele określone w LSR. Pomoc będą mogły uzyskać przedsięwzięcia
np. w zakresie zachęcania młodych ludzi do innowacji na
wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze
rybołówstwa i akwakultury, propagowania kapitału ludzkiego i
tworzenia sieci kontaktów …………..

� Czy takie wymienienie oznacza jakiś zamknięty katalog działań??
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