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Podstawa prawna
Przepisy wspólnotowe:
 Art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe)
 Art. 58-64 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR 508/2014 (rozporządzenie o EFMR)
Przepisy krajowe:
 Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności(ustawa o RLKS – dotyczy wszystkich EFSI)
 Projekt ustawy o Europejskim Funduszu Morskim i
Rybackim (ustawa o EFMR)
Rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowych warunków i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania
pomocy, w ramach priorytetu 4
Rozporządzenie MRiRW ws. kryteriów wyboru ……..

Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS






Zadania określone w projekcie ustawy o RLKS wykonuje zarząd
województwa, w tym:
powołuje komisję, o której mowa w art. 33(3) rozporządzenia 1303/2013.
(Wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji).
ogłasza konkurs na wybór LSR
przeprowadza wybór LSR na podstawie regulaminu konkursu
zatwierdza LSR niezwłocznie po dokonaniu wyboru zawierając umowę
ramową w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków
o wybór LSR

W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciele zarządu województwa
- eksperci (co najmniej 1/3 składu)
- nie więcej niż po dwóch przedstawicieli wskazanych przez ministrów:
właściwego ds. rozwoju wsi, ds. rybołówstwa i ds. rozwoju regionalnego.
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Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS c.d.
Jednym z elementów regulaminu będą kryteria wyboru
LSR wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny.
Kryteria wyboru będą dotyczyć:
Charakterystyki obszaru objętego LSR,
Reprezentatywności składu rady,
Wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w
opracowanie i realizacje LSR
Zasad funkcjonowania LGD
Zasad wyboru operacji,
Doświadczenia LGD w zakresie realizacji LSR (lub LSROR)
Jakości diagnozy obszaru objętego LSR
Adekwatności celów i przedsięwzięć określonych w LSR do
diagnozy obszaru objętego LSR i wniosków wynikających z
konsultacji projektu LSR z lokalną społecznością

Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS c.d.
- Zgodności LSR z celami określonymi w EFSI
- Opracowania LSR z udziałem lokalnej społeczności i zasad
-

-

udziału tej społeczności w realizacji LSR
Poprawności określenia wskaźników realizacji LSR i ich
adekwatności do celów i przedsięwzięć określonych w LSR
Innowacyjnego charakteru LSR
Zintegrowania LSR
Zgodności i komplementarności LSR z innymi
dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru
objętego LSR
Monitorowania i oceny przez LGD realizacji LSR
Poziomu zaangażowania w realizację LSR środków innych
niż środki przewidziane na realizację programu

Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS c.d.
Lokalna Grupa Działania:
- Działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość
-

-

prawną
Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w
województwie, którego obszar jest objęty LSR (w
przypadku grup międzywojewódzkich – w miejscowości
położonej w jednym z tych województw)
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i
prawne, w tym jst, z wyłączeniem województw
Nadzór sprawuje marszałek województwa
Może prowadzić działalność gospodarczą służącą
realizacji LSR
Posiada organ ds. wyboru operacji i ustalenia kwoty
wsparcia

Instrument RLKS w świetle projektu ustawy o RLKS c.d.
Umowa ramowa:
- zawierana niezwłocznie po dokonaniu wyboru
pomiędzy LGD a zarządem województwa
- zawierana pod warunkiem wprowadzenia zmian w LSR
(jeżeli w jakimś kryterium LSR nie otrzymała minimalnej
liczby punktów)
- Określa zasady realizacji LSR, w tym:
- dokonywania wyboru:
- monitorowania, oceny i kontroli realizacji LSR
- współpracy LGD z podmiotami zaangażowanymi we
wdrażanie LSR
- harmonogram naborów
- wysokość środków na realizację poszczególnych celów LSR
- warunki zmiany albo rozwiązania umowy

Wielofunduszowość a jednofunduszowość …
o co tak naprawdę chodzi?
 Umowa Partnerstwa stanowi, że:

Dopuszcza się realizację strategii jedno- lub wielofunduszowych, jednak przy
zachowaniu podstawowej zasady 1 LGD-1 obszar- 1LSR(...)
Oznacza to, że UP dopuszcza funkcjonowanie jednofunduszowych LSR
(w większości kraju tak będzie – LSR rolne).
Cała dyskusja nie polega więc na tym czy można /nie można realizować jednofunduszowej LSR.
Główny problem to decyzja SW dotycząca zezwolenia na współistnienie na jednym obszarze
2 stowarzyszeń wdrążających 2 LSR.

 Umowa Partnerstwa przewiduje taką możliwość:

Wyjątek może dotyczyć obszarów zdominowanych przez sektor rybacki, na
których w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd województwa może
dopuścić funkcjonowanie dwóch spójnych LSR – ogólnej i branżowej rybackiej.

Jednak pamiętać należy, że LSR finansowana wyłącznie ze środków EFMR ma być
komplementarna do istniejącej na tym samym obszarze strategii
np. finansowanej ze środków EFRROW, a działania nie mogą się pokrywać.

Alokacja na działania w ramach instrumentu RLKS
w PO RYBY 2014-2020
Ponad 93 mln €
=
15 % alokacji przyznanej Polsce na lata 2014-2020

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:
 realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR) opracowanych
przez RLGD, w tym koszty administrowania i aktywizacji lokalnej
społeczności (ok. 90 300 000 €),
 działania prowadzone w ramach współpracy (ok. 1 875 000 €),

 wsparcie przygotowawcze dla stowarzyszeń, które będą chciały
wziąć udział w konkursie na wybór LSR(ok. 1 500 000 €).

Na lata 2007-2013
na wdrażanie osi priorytetowej 4
przeznaczono ok. 253 429 962, 56 €

*

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizacje programu operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013
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Obszar rybacki i obszar akwakultury
 art. 3 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w
sprawie EFMR:
obszar rybacki i obszar akwakultury oznacza obszar obejmujący brzeg morza,
rzeki lub jeziora, obejmujący stawy lub dorzecze i charakteryzujący się wysokim
poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, który to obszar
jest funkcjonalnie spójny pod względem geograficznym, gospodarczym i
społecznym oraz określony jest w ten sposób przez dane państwo członkowskie.
 Umowa Partnerstwa:
działania realizowane w ramach instrumentu RLKS będą mogły być finansowane z
EFMR na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
 Projekt PO RYBY 2014-2020:

Obszar rybacki i obszar akwakultury powinien:
1) Charakteryzować się dużym wpływem sektora rybactwa na lokalną gospodarkę
(wskaźnik rybackości) - badanie tego wpływu będzie dokonywane na podstawie
następujących danych:
- wielkości całkowitej rocznej produkcji/połowów ryb
- wysokości zatrudnienia w sektorze rybackim
2) LSR jest realizowana na obszarze przynajmniej 2 gmin.

Obszar rybacki i obszar akwakultury – warunki dla
wielofunduszowej LSR finansowanej z kilku EFSI, w tym EFMR
 Liczba ludności:

min. 30 000 mieszkańców – maks. 150 000 mieszkańców
 Liczba gmin:
min. 2 spójne terytorialnie gminy
 LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i
obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika
rybackości.
Koszty w ramach strategii finansowanej w części ze środków EFMR,
są kwalifikowalne jedynie w gminach, które łącznie uzyskają odpowiedni poziom
wskaźnika rybackości i wejdą w skład obszaru rybackiego i obszaru akwakultury.

Obszar rybacki i obszar akwakultury – warunki dla
jednofunduszowej LSR finansowanej jedynie z EFMR
 Liczba ludności:

min. 30 000 mieszkańców – maks. 150 000 mieszkańców
 Liczba gmin:
min. 2 spójne terytorialnie gminy
 LSR obejmuje obszar rybacki i obszar akwakultury o wysokim
poziomie wskaźnika rybackości.

Koszty w ramach jednofunduszowej strategii finansowanej w ramach EFMR, są
kwalifikowalne na obszarze objętym tą strategią

Wskaźnik rybackości
 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej metody obliczania

„wskaźnika rybackości” zlecono Instytutowi Rybactwa
Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.
 Do obliczenia „wskaźnika rybackości” zostaną wykorzystanie
dane pochodzące z kwestionariuszy statystycznych:
- RRW-19,

Składane do MIR

- RRW-20,

- RRW-22
- RRW-23

OBOWIĄZEK
STATYSTYCZNY

Składane do IRŚ

Wskaźnik rybackości – metoda obliczenia
Do wyznaczenia „wskaźnika rybackości” zostaną wykorzystane trzy
parametry mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania obszarów
rybackich i obszarów akwakultury:

ZATRUDNIENIE
W SEKTORZE
RYBACKIM
ROCZNA PRODUKCJA
/POŁOWY RYB

ZARYBIENIA

Wskaźnik rybackości – standaryzacja wartości
Przy obliczaniu wartości „wskaźnika rybackości” wykonano standaryzację
wartości poszczególnych parametrów w oparciu o funkcję liniową, przyjmując,
że standaryzowana wartość danego parametru zawiera się w przedziale <0,
100>.
Oznacza to, że dla RLGD o najniższym zatrudnieniu standaryzowana wartość
parametru „zatrudnienie” przyjmie wartość 0 (zero) zaś dla RLGD o
najwyższym zatrudnieniu przyjmie wartość 100. Dla pozostałych RLGD
wartości te będą proporcjonalne do rzeczywistego zatrudnienia wyrażonego
liczbą osób. Standaryzowaną wartość (ps) parametru (p) obliczono wg
równania:

gdzie:
ps to standaryzowana wartość parametru p,
pmin i pmax to odpowiednio najniższa i najwyższa wartość parametru p
odnotowana w całym zbiorze RLGD.

Wskaźnik rybackości – wzór
Wartość „wskaźnika rybackości” dla poszczególnych RLGD jest arytmetyczną sumą
wartości parametrów składowych (zatrudnienie, produkcja ryb i wartość zarybień).
Ponieważ poszczególne parametry nie mają jednakowego znaczenia dla wartości
„wskaźnika rybackości” obszaru rybackiego i obszaru akwakultury, dla każdego z
parametrów zostaną zastosowane wagi, które zdecydują o udziale danego
parametru w wartości „wskaźnika rybackości”.
W konsekwencji wartość „wskaźnika rybackości” wyraża się wzorem:

gdzie:
WR to „wskaźnik rybackości”
Zs, Ps i Rs to odpowiednio standaryzowane wartości zatrudnienia, produkcji ryb i
wartości zarybień
wZ, wP i wR to wagi odpowiednio dla zatrudnienia, produkcji ryb i wartości zarybień.

Wartość progowa
dla zatrudnienia w sektorze rybackim oraz rocznej produkcji/połowów ryb
 dla wielofunduszowej LSR, finansowanej z udziałem kilku EFSI,

w tym EFMR oraz dla jednofunduszowej LSR finansowanej tylko ze
środków EFMR
 Minimalny poziom zatrudnienia w sektorze rybackim na obszarze rybackim

i obszarze akwakultury wynosił 50 osób zatrudnionych.
 Minimalny poziom rocznej produkcji/połowów ryb na tym obszarze
powinien wynieść minimum 100 ton.

Należy wskazać, że ww. wartości są wartościami minimalnymi a ich
osiągnięcie jest spełnieniem warunku dostępu do dalszej oceny LSR.
Osiągnięcie tych wartości nie gwarantuje otrzymania przez stowarzyszenie
środków na realizację LSR z udziałem EFMR.
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