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1. Wybór LSR na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFMR - 

podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 

320, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 1303/2013”; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 

maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającym rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) 

nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 508/2014”, 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. 2015. poz. 378), zwana dalej „ustawą o RLKS”. 

 

2. Projektowane warunki udziału w konkursie na wybór LSR 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o RLKS, wyboru LSR dokonuje się spośród LSR, które oprócz 

warunków określonych w ww. ustawie spełniają również warunki warunków określone w 

regulaminie konkursu. 

W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, które spełniają poniższe warunki:  

1) posiadają osobowość prawną;  

2) posiadają siedzibę w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest 

objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego 

województwa – w miejscowości położonej w jednym z tych województw; 

3) w ich skład wchodzi co najmniej po jednym z przedstawicieli sektora publicznego, 

społecznego, gospodarczego i przynajmniej 1 mieszkaniec z obszaru objętego 

LSR, przy czym: 

a. sektor publiczny,  

b. sektor społeczny,  

c. sektor gospodarczy,  

4) posiadają organ decyzyjny; 

5) w organie decyzyjnym ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada 

więcej niż 49% ogólnej liczby głosów; 

6) wszystkie gminy, których obszar objęty jest LSR, są członkami wnioskodawcy  

i nie są członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór LSR albo których 
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strategia została wybrana, z tym że w przypadku gdy obszar gminy jest objęty 

LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków EFSI innych niż 

EFMR, obszar tej gminy może być objęty również inną LSR, która będzie 

realizowana przez inną LGD, o ile realizacja tej strategii ma być 

współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR; 

7) liczba mieszkańców
1
 zamieszkująca obszar objęty LSR nie przekracza 150 tys. 

oraz jest nie mniejsza niż 30 tys. w przypadku LSR współfinansowanej ze 

środków EFMR. 

8) obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie oraz składa się co najmniej z dwóch 

gmin w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFMR. 

9) cele LSR są zgodne z celami określonymi dla rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność we wszystkich programach, o finansowanie z których ubiega się 

wnioskodawca; 

10) określono powiązania LSR ze strategią rozwoju województwa/województw 

obszaru objętego LSR, wskazane w LSR cele zbieżne są z celami tego dokumentu; 

11) LSR zawiera informację o przeprowadzeniu analizy pod kątem spełnienia 

kryteriów kwalifikujących do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko i jej wynikach a w przypadku, gdy LSR wymagać będzie 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do LSR 

załączono pisemne podsumowanie zawierające informacje, o których mowa w art. 

55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.); 

12) złożona wraz z wnioskiem LSR spełnia wymagania redakcyjno-edytorskie;  

13) złożona wraz z wnioskiem LSR jest jedyną LSR złożoną przez jedno 

stowarzyszenie; 

14)  złożyły wniosek w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu; 

15) Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze środków EFMR 

mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem spełnienia dodatkowo 

poniższych warunków: 

a. na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków 

EFSI, w tym EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co 

najmniej 50 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności 

rybackiej wynosi co najmniej 1 300 000 PLN; 

b. na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana wyłącznie 

ze środków pochodzących z EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze 

rybackim wynosi co najmniej 70 osób i wartość produkcji mierzona w 

przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 2 600 000 PLN; 

c. w organie, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 4 sektor rybacki posiada nie mniej niż 

30% ogólnej liczby głosów; 

                                                 
1
 Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji 

statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce 

publicznej. 
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d. co najmniej 50% wskaźników planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR 

związane jest z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. 

 

3. Projektowane kryteria wyboru właściwe dla Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o RLKS, wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu 

kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich programów. A zatem LSR współfinansowane 

ze środków EFMR będą oceniane za pomocą takich samych kryteriów jak pozostałe LSR. 

Jednak w przypadku niektórych kryteriów, LSR współfinansowana ze środków EFMR aby 

uzyskać punkty musi spełniać dodatkowe wymagania. Ww. wymagania dotyczą 

następujących planowanych kryteriów wyboru LSR: 

Lp. Projektowane 

kryterium 

Sposób oceny/uszczegółowienie kryterium 

1. Reprezentatywność 

składu organu 

decyzyjnego LGD  

 

 

 

1) sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu organu 

decyzyjnego  

2) w składzie organu decyzyjnego znajduje się 

przynajmniej po jednym:  

a) przedsiębiorcy a w przypadku LSR planowanej do 

finansowania ze środków EFMR również rybacy  

b) kobiecie  

c) osobie poniżej 35 roku życia  

3) W przypadku LSR planowanych do finansowania ze 

środków: 

a) EFMR w organie decyzyjnym przedstawiciele sektora 

rybackiego stanowią ponad 30 % albo 

b) EFRROW, EFS lub EFRR: liczebność organu 

decyzyjnego jest nie większa niż 15 osób  

Uwaga: W przypadku LSR finansowanych z więcej niż 1 EFSI 

z czego jeden to EFMR by uzyskać pkt w ramach pkt 3 

konieczne jest spełnienie łączne warunków określonych w lit. a i 

b. 

2. Wiedza i 

doświadczenie osób 

zaangażowanych w 

opracowanie i 

realizację LSR oraz 

standardy wiedzy i 

kompetencji 

określone dla LGD 

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu – gdy na 

wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi 

twierdzącej:  

1) Opisy/Procedury określają szczegółowo podział zadań 

pracowników biura.  

2) Wymagania są adekwatne do przewidzianych 

obowiązków. 

3) Wyznaczono zadania w zakresie animacji lokalnej i 

współpracy i przewidziano metody ich pomiaru. 

4) Określono plan szkoleń dla członków organu 

decyzyjnego i pracowników biura. 

5) Na stanowiskach pracy związanych z udzielaniem 

doradztwa określono sposób pomiaru jakości 

udzielanego doradztwa. 

Kryterium spełnione w wysokim stopniu – gdy zostały 

przyznane punkty za spełnienie kryterium w stopniu 

dostatecznym  oraz udzielono odpowiedzi twierdzącej  na 

wszystkie z poniższych warunków:  
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1) Z przedstawionego opisu wynika, że co najmniej 50% 

pracowników zatrudnionych w biurze LGD posiada 

doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i 

aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu 

regionalnym/lokalnym.  

2) Szczegółowo opisano metodę oceny efektywności 

świadczonego doradztwa 

3) W przypadku LSR finansowanych w całości lub w co 

najmniej 30% ze środków EFMR: 

a) przynajmniej 1 pracownik LGD ma 

wykształcenie ichtiologiczne 

b) przynajmniej 1 członek zarządu LGD, w sytuacji 

gdy do jego właściwości nie należą zadania 

organu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 

ustawy o rozwoju lokalnym,  jest 

przedstawicielem sektora rybackiego 

 

3. Jakość planu 

komunikacyjnego, w 

tym podejście do 

grup docelowych 

określonych w LSR  

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na 

wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi 

twierdzącej:  

Działania komunikacyjne i środki przekazu są różnorodne i 

adekwatne do celów i wskaźników działań komunikacyjnych 

oraz dopasowane do potrzeb. Określono plan komunikacji ze 

wskazaniem grupy docelowej  

Kryterium spełnione w wysokim stopniu – gdy zostały 

spełnione warunki określone dla kryterium spełnionego w 

dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące 

warunki: 

Zdefiniowano grupę/y docelowe, w tym grupę/y 

defaworyzowaną/e, określono plan komunikacji z tą/tymi 

grupą/ami. Wskazano docelowe efekty działań 

komunikacyjnych i określono sposób dotarcia do grupy. W 

przypadku EFMR kryterium uznaje się za wysoko spełnione 

jeżeli dodatkowo określono plan komunikacji z osobami z 

sektora rybackiego (rybakami, ich rodzinami, osobami, które 

utraciły pracę na statku rybackim, osobami dotkniętymi 

niepełnosprawnością z powodu pracy na statku rybackim etc).  

 

4. Współpraca z 

innymi LGD albo 

realizacja projektów 

komplementarnych 

 

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na 

wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi 

twierdzącej:  

LGD w LSR zaplanowała realizację 1 projektu współpracy 

określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR jakie te projekty 

będą realizować.  

Kryterium spełnione w wysokim stopniu:  

LSR zaplanowała realizację co najmniej 2 projektów współpracy 

w tym przynajmniej jednego dotyczącego współpracy 

międzynarodowej określając szczegółowo cele i wskaźniki LSR 

jakie te projekty będą realizować.  

W przypadku EFMR kryterium uznaje się za wysoko spełnione 
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jeżeli dodatkowo zaplanowano 1 projekt współpracy kierowany 

do przedstawicieli sektora rybackiego  

5. Poprawność 

metodologiczna 

kryteriów i zasady 

ustalania/zmiany 

kryteriów  

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na 

wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi 

twierdzącej: 

a) Kryteria są ustalone zgodnie z wymogami określonymi 

w programach/przepisach dla poszczególnych EFSI, 

b) Kryteria posiadają metodologię wyliczenia oraz są 

mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający 

sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do 

spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości 

interpretacyjnych,  

c) Kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje, oraz 

sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości.  

d) Zasady ustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste. 

Kryterium spełnione w wysokim stopniu gdy zostały 

spełnione warunki określone dla kryterium spełnionego w 

dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące 

warunki:  
Zasady tworzenia i zmiany kryteriów jest konsultowana ze 

społecznością lokalną, w tym w przypadku LSR planowanej do 

finansowania ze środków EFMR również z przedstawicielami 

sektora rybackiego. Dodatkowo w przypadku EFMR, kryterium 

uznaje się za wysoko spełnione jeżeli konstrukcja kryteriów 

wskazuje na preferowanie operacji mających pozytywny wpływ 

na sektor rybacki. 

 

6. Jakość i spójność 

wewnętrzna 

diagnozy oraz 

analizy SWOT  

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu – gdy na 

wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi 

twierdzącej:  
a) Diagnoza opisuje najważniejsze obszary, na które może 

mieć wpływ LGD, 

b) Diagnoza wskazuje najważniejsze problemy, potrzeby, 

zasoby, potencjał, 

c) uzasadniono właściwie wybór kluczowych grup 

docelowych i obszarów interwencji.  

d) Diagnoza ukazuje wewnętrzną spójność obszaru LSR 

(wspólna tożsamość, tradycje, potrzeby, zasoby lokalne) 

a w przypadku LSR planowanej do finansowania ze 

środków EFMR ww. elementy powinny odnosić się 

także do sektora rybackiego 

Analiza SWOT jest powiązana z diagnozą obszaru 

Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały 

spełnione warunki określone dla kryterium spełnionego w 

dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące 

warunki:  
LGD przedstawiła tabelaryczną matrycę logiczną powiązań 

diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i 

wskaźników.  

7. Stopień zgodności Kryterium spełnione - gdy na wszystkie z poniższych 
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LSR z celami 

określonymi w 

realizowanych 

programach  

warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej: 

Cele i przedsięwzięcia LSR są zbieżne z wybranymi 3 celami z 

5 celów przekrojowych, o których mowa w art. 63 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

 

8. Opracowanie LSR z 

udziałem 

społeczności i 

zasady jej udziału w 

realizacji 

 

Kryterium spełnione w dostatecznym stopniu - gdy na 

wszystkie z poniższych warunków udzielono odpowiedzi 

twierdzącej: 

a) Do opracowania LSR wykorzystano dane z konsultacji 

społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym  

LSR a w przypadku LSR planowanej do finansowania ze 

środków EFMR również ze społecznością rybacką 

b) Wykorzystano co najmniej 3 partycypacyjne metody 

konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad 

opracowaniem LSR, 

c) Dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z 

konsultacji. 

d) Przewidziano konsultacje LSR ze społecznością lokalną 

a w przypadku LSR planowanej do finansowania ze 

środków EFMR również ze społecznością rybacką przy 

jej aktualizacji. 

Kryterium spełnione w wysokim stopniu - gdy zostały 

spełnione warunki określone dla kryterium spełnionego w 

dostatecznym stopniu oraz LSR spełnia następujące 

warunki:  

a) Wykorzystano co najmniej 4 partycypacyjne metody 

konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad 

opracowaniem LSR, 

a) Uwzględniono wyniki badań własnych i ewaluacji  

b) Strategia nie została przygotowana przez podmiot 

zewnętrzny  (nie dotyczy ekspertyz i analiz służących 

przygotowaniu strategii). 

 

9. Zintegrowany 

charakter LSR 
Kryterium spełnione - gdy na wszystkie z poniższych 

warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
a) LSR planuje co najmniej jeden cel szczegółowy w 

ramach którego realizowane przedsięwzięcia w sposób 

spójny i kompleksowy, z użyciem różnych metod i 

zaangażowaniem różnych sektorów i partnerów, adresują 

zidentyfikowaną w analizie SWOT potrzebę/zagrożenie, 

zapewniając odpowiednią sekwencję interwencji 

planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji 

LSR.   

b) LSR integruje przynajmniej 3 branże działalności 

gospodarczej w tym w przypadku LSR planowanej do 

finansowania ze środków EFMR jedna z tych branż jest 

związana z działalnością sektora rybackiego 
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10. Stopień zgodności i 

komplementarności 

LSR z innymi 

dokumentami 

planistycznymi 

opracowanymi dla 

obszaru objętego 

LSR  

Kryterium spełnione - gdy na wszystkie z poniższych 

warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
W LSR określono powiązania (dokonano porównania celów i 

założeń tych dokumentów z celami LSR) i wykazano spójność 

planowanych do realizacji przedsięwzięć z celami dokumentów 

planistycznych, innych niż strategia rozwoju 

województwa/województw.  

W przypadku LSR planowanej do finansowania ze środków 

EFMR jeden z tych celów dotyczy sektora rybackiego.  

 

4. Propozycje katalogu działań 

Cel I. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi  

i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury. 

Działanie 4.2.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie 

łańcucha dostaw produktów  sektora rybołówstwa i akwakultury. 

Działanie 4.2.2 Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw
2
 

produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. 

Cel II. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza 

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

Działanie 4.2.3. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających 

pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania  miejsc pracy, nie 

związanych z podstawową działalnością rybacką. 

Działanie 4.2.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny 

potencjał obszaru rybackiego.  

Działanie 4.2.5. Wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i 

dobrych praktyk. 

Cel III. Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

Działanie 4.2.6. Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu.  

Działanie 4.2.7. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa 

lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona  klęski żywiołowej lub szkody 

spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt. 

Działanie 4.2.8. Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację 

zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu 

eutrofizacji wód publicznych
3
 

Działanie 4.2.9. Poprawa potencjału ekologicznego wód otwartych poprzez odłowy 

regulacyjne nadmiernie rozwijających się ryb przyspieszających eutrofizację. 

Cel IV. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.2.9. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością 

rybacką.  

                                                 
2
 Sposób wprowadzenia produktu do klienta ostatecznego poprzez jego wyprodukowanie, obróbkę, 

zapakowanie, dostarczenie oraz handel. 
3
 Wody będące we władaniu sektora publicznego. 
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Działania 4.2.10. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego.  

Cel V. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i 

zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 

4.2.11. Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i 

zarządzaniu zasobami rybołówstwa. 

5. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację 

lokalnej strategii rozwoju  

PROGI
4
 Wysokość zatrudnienia w 

sektorze rybackim  

(liczba osób) 

Wartość całkowitej rocznej 

produkcji/połowów ryb, w tym 

wartość zarybień w publicznych 

śródlądowych powierzchniowych 

wodach płynących (w PLN) 

Maksymalna kwota środków 

na realizację LSR w ramach 

EFMR
*
  

(w EURO) 

I.
5
 co najmniej 50 co najmniej 1 300 000 2 000 000 

II. co najmniej 70 co najmniej 2 600 000 3 000 000 

III. co najmniej 150 co najmniej 5 200 000 4 000 000 

IV. co najmniej 300 co najmniej 10 400 000 5 000 000 

* minimalna kwota środków na realizację LSR nie może być niższa niż: 

a.  1 500 000 EURO dla progu I,  

b. 3 000 000 EURO dla progów od II-IV. 

Maksymalne kwoty środków przeznaczonych na realizację LSR są uzależnione od spełnienia przez 

LGD poszczególnych progów dla parametrów: wysokość zatrudnienia w sektorze rybackim oraz 

wartość całkowitej rocznej produkcji/połowów ryb. Aby zakwalifikować się do wyższego progu 

należy spełnić obydwa parametry obowiązujące w danym progu. 

6. Załącznik nr 7- potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego poziomu 

zatrudnienia w sektorze rybackim oraz wartości całkowitej rocznej 

produkcji/połowów ryb. 

Stowarzyszenie planujące realizację strategii z udziałem EFMR wypełnia załącznik nr 7 do 

wniosku o wybór LSR.  W załączniku tym stowarzyszenie deklaruje poziom zatrudnienia w 

sektorze rybackim na obszarze objętym LSR oraz wartość całkowitej rocznej 

produkcji/połowów ryb.  

Do wypełnienia załącznika nr 7 do wniosku o wybór LSR zostaną wykorzystanie dane 

pochodzące z kwestionariuszy statystycznych RRW-19, RRW-20, RRW-22 i RRW-23, które 

to podmioty rybackie przekazują co roku, w wyznaczonym terminie do Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie oraz do Morskiego Instytutu 

Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. Dane cen jednostkowych ryb będą 

pochodziły z cennika RZGW Warszawa. 

W załączonych wzorach ww. formularzy statystycznych „na żółto” zaznaczono wiersze i 

kolumny, które należy wziąć pod uwagę przy wypełnianiu załącznika nr 7. Jednocześnie 

przypomnieć należy, że każdy zakład przetwórczy liczony jest raz i wliczany jako 1 

zatrudniony do sumy zatrudnionych w sektorze rybackim. 

 
 

                                                 
4
 Aby zakwalifikować się do wyższego progu należy spełnić obydwa parametry. 

5
 Dotyczy LSR współfinansowanych  z EFSI, w tym EFMR. 


