
Uchwała Nr 793/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Książki Procedur dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

(PO RYBY 2007-2013) 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 3 pkt 4 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 ze zm.), 

§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku 

w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd 

województwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1291 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się następującą procedurę do stosowania dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013: 

 

1. KP-002-SW/6/z – Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację 

niektórych operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" 

oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” 

w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013". 

2. Treść procedury stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Nr 5059/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 

2014 roku w sprawie przyjęcia Książek Procedur dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-

2013” (PO RYBY 2007-2013), w części dotyczącej § 1 pkt 2. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr 793/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Książki Procedur dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 

(PO RYBY 2007-2013) 

 

    

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r., o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Dz. U. nr 72 poz. 619 ze zm.), Samorząd Województwa wykonuje jako 

instytucja pośrednicząca, zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania środków 

objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznaniem pomocy. Na podstawie 

art. 4 pkt 1 ustawy zadania instytucji zarządzającej wykonuje Minister właściwy do spraw 

rybołówstwa. 

Stosownie natomiast do § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 29 września 2009 r., w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji 

zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1291 ze zm.), Samorząd 

Województwa realizuje powyższe zadania zgodnie z procedurami opracowanymi przez 

Samorząd Województwa w porozumieniu z instytucją zarządzającą. Celem wykonania 

obowiązku nałożonego przepisami rozporządzenia została powołana Grupa Robocza 

Samorządów Województw do spraw procedur dla osi 4 Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -

2013”. W efekcie prac Grupy Roboczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził dnia 

23 czerwca br., książkę procedur w wersji KP-002-SW/6/z. Powyższa procedura została 

przekazana w wersji elektronicznej przez Przewodniczącą Grupy Roboczej Samorządów 

Województw.   

Zmiany w procedurze są następstwem nowelizacji przepisów Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r., 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” (Dz. U. 09 nr 177 poz. 1371 ze zm.), 

zgodnie z którymi Lokalne Grupy Rybackie mogą ubiegać się o wsparcie na przygotowanie 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


