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Plan prezentacji:  
 

Umiejscowienie instrumentu RLKS w ramach EFMR w 
kontekście celów tematycznych Strategii Europa 2020 

 

RLKS w kontekście Priorytetów Unii w zakresie 
zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury 

 

Wskaźniki dla RLKS w ramach EFMR 

 

Regulacje wspólne 

 

Rada rybacka 

 



Rozporządzenie (UE) nr 1303 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy  … („RWP”) 
 

Umowa Partnerska  - dokument przyjęty przez Radę Ministrów  
w dniu 8 stycznia 201 4r. 
 

Program Operacyjny  
dla każdego funduszu objętego RWP 

Strategia Europa 2020  
Definiuje podstawowe cele, które Unia powinna osiągnąć 

Przepisy krajowe 



RLKS w ramach EFMR 
EFMR korzystając z instrumentu RLKS wspiera  

 cel tematyczny 8: 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników  

 

 oraz Priorytet Unii 4 

 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej 

 

 Ma się to dokonać poprzez realizację następującego celu szczegółowego: 

 

 Promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz 
tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia 
i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych 
i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym 
dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa,  także w kierunku 
innych sektorów gospodarki morskiej. 



Wskaźniki  

Wskaźnik produktu 

• Liczba LSR 

• Liczba  projektów zw. z 
pomocą przygotowawczą 

• Liczba projektów 
współpracy 

Wskaźnik rezultatu 

• Liczba utworzonych 
miejsc pracy 

• Liczba utrzymanych 
miejsc pracy 

• Liczba utworzonych 
działalności 
gospodarczych 



RLKS w ramach EFMR  
- elementy wspólne z innymi funduszami 

 

Wspólne zasady dotyczące wsparcia przygotowawczego 

Forma prawna LGD – stowarzyszenie 

Wspólny konkurs na wybór LGD do realizacji LSR 

Wspólne kryteria wyboru LGR 

Umowa ramowa podpisywana na poziomie SW 

Zakres zadań realizowanych przez LGD 

 

 



Rada „rybacka” 
 – organ odpowiedzialny za wybór projektów 

finansowanych ze środków z EFMR 

Zgodnie z art. 62 projektu rozporządzenia o EFMR, jeżeli 
oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju 
otrzymuje wsparcie z innych funduszy, specjalny organ 
LGD do spraw wyboru projektów wspieranych w ramach 
EFMR ma zapewnioną w swoim składzie znaczną 
reprezentację sektorów rybołówstwa i akwakultury.  

 

 UWAGA! Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, żadna z 
grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu w 
organie ds. wyboru projektów tj. Radzie lub Radzie 
„rybackiej”. 

 



 

 

Dziękuję za uwagę 

 
Jolanta Perkowska 

Departament Rybołówstwa MRiRW 

 

 


