
ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ 4 – 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 

 
ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

 
Pytanie dot. przedmiotu aplikowania przez rybaka -  Rybak chciałby na swoim 

obiekcie przebudować obiekt magazynowy na paszarnię... i wymienić instalację 

elektryczną... nie chcę go zrażać, ale paszarnia mi się łączy bezpośrednio z 

gospodarką rybacką... i tego typu inwestycja byłaby dla mnie inwestycją w 

gospodarstwo... dodatkowej działalności niestety nie prowadzi i nie zamierza. Proszę 

o stanowisko.  

 

Odpowiedź UMWW: Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia możliwe jest uzyskanie 

pomocy na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji 

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę 

związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem, w tym na budowę przebudowę, rozbiórkę lub wyposażenie obiektów w 

których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym 

do jej prowadzenia.  

Dnia 19.07.2011 r. Departament Rybołówstwa MRiRW przesłał pismo informujące, iż 

działalność wytwórcza w rolnictwie jest działalnością gospodarczą. Podobnie 

stwierdzono, że osoba prowadząca gospodarstwo rybackie wykonuje działalność 

gospodarczą pod warunkiem, że odbywa się to w sposób zorganizowany i ciągły, a 

działalność prowadzona w tym gospodarstwie ma charakter zarobkowy.  

Podsumowując osoba prowadząca działalność w zakresie rybactwa może uzyskać 

dofinansowanie na przebudowę magazynu na paszarnię w ramach restrukturyzacji 

działalności gospodarczej. 

 

 
Pytanie dot. aplikowania wspólnie przez stowarzyszenie i gminę Czy nie będzie 

konfliktu (finansowania ze środków publicznych + Unii) w sytuacji, kiedy 

wnioskodawcą w ramach operacji ze środka 4.1.1 będzie stowarzyszenie bądź inny 

podmiot z sektora społecznego działający w partnerstwie z Gminą, która "wykłada" 

15% wkładu własnego za stowarzyszenie? W takim wypadku mówiąc kolokwialnie 



85% dofinansowania jest z Unii, a 15% finansuje Gmina, podczas gdy wnioskodawcą 

jest stowarzyszenie. Czy taka możliwość jest dopuszczalna?  

 

Odpowiedź DOW: Jeśli operacja realizowana jest w ramach partnerstwa publiczno - 

prywatnego, a beneficjentem jest jeden z partnerów - tj. stowarzyszenie, dla UMWW 

nie ma znaczenia źródło zabezpieczenia wkładu własnego tj. 15%. Należy jednak 

pamiętać, że to stowarzyszenie będzie stroną umowy, więc wszystkie faktury lub inne 

równoważne dokumenty księgowe, które będą załączone do wniosku o płatność 

muszą być wystawione na beneficjenta. 

 

 
Pytanie dot. kwalifikowalności wydatków Zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie kwalifikowalności wydatków (całości lub części) planowanych 

do poniesienia na realizację operacji o następującym zakresie:  

1. Wnioskodawca: Rybak, rolnik.  

2. Miejsce realizacji: Gmina Zbąszyń (woj. wielkopolskie).  

3. Zakres inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego (obiekt jest w trakcie budowy 

/ nie został oddany do użytkowania) i zmiana sposobu użytkowania całości na 

działalność agroturystyczną (zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę) oraz 

wyposażenie w/w obiektu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.  

4. Źródło ubiegania się o wsparcie: LGR Obra – Warta / termin złożenia wniosku – do 

26/08/2011 r. / środek - Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej 

oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.  

Podczas rozmowy telefonicznej z autorem pytań ustalono, że beneficjent nie będzie 

mieszkał w budynku objętym inwestycją.  

 

Odpowiedź DOW: W ramach Rozporządzenia z dnia 15 października 2009 roku w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007 - 2013” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na operacje polegające na 

restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 



zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Operacje te obejmują m.in. 

budowę lub przebudowę obiektów w których ma być lub jest prowadzona działalność 

gospodarcza oraz wyposażenie tych obiektów w zakresie niezbędnym do ich 

prowadzenia.  

W piśmie z dnia 19.05.2011 roku (nr pisma DOW.IV.1.480.2.2011) Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło stanowisko, iż w ramach tworzenia jak i 

rozwoju działalności gospodarczej kwalifikowalne są inwestycje związane z 

agroturystyką.  

Jednocześnie w Rozporządzeniu Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego zaznaczono, że wydatki mieszkaniowe 

nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia z EFR.  

Podsumowując, beneficjent może otrzymać dofinansowanie na rozbudowę budynku, 

który będzie przeznaczony na prowadzenie usług agroturystycznych w ramach 

podlegającej rejestracji, pozarolniczej działalności gospodarczej. 


