JAK UZYSKAĆ FINANSOWANIE
DLA TWOICH KONCEPCJI

PRZEWODNIK 4

Od pomysłu do projektu – LIFE
wesprze Cię podczas całego
procesu !

Jak uzyskać finansowanie dla Twoich koncepcji

Ogólny budżet Komisji Europejskiej na rok 2017 to około 135 miliardów EURO. Finansuje obszary takie
jak: zatrudnienie, rozwój regionalny, nauka, edukacja i ochrona środowiska, a także rybołówstwo.
Fundusze europejskie alokowane są na zasadzie „bezpośredniej” lub „dzielonej”.
Programami UE finansowanymi bezpośrednio i właściwymi dla rybołówstwa są np. Horizon 2020
skoncentrowany na badaniach i rozwoju przemysłowym, EASME i COSME stworzone aby wspierać małe i
średnie przedsiębiorstwa w dostępie do rynków, opracowywaniu nowych modeli biznesowych i praktykach
innowacyjnych.
Każdy ma prawo do udziału w konkursie („call for proposals”) przez złożenie projektu: małe i duże firmy,
podmioty publiczne i prywatne, organizacje non-profit, centra badawcze, itp…samodzielnie lub w
konsorcjum partnerów, zależnie od wymogów danego konkursu. Skuteczny wniosek musi w pełni
odpowiadać konkretnemu celowi, opisanemu w konkursie, a także spełniać kryteria wyboru projektów.
Większość finansowania UE jest jednak dzielona – ponad 76% funduszy jest alokowanych za
pośrednictwem Państw Członkowskich w formie Fuduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Dla większości
projektów przygotowywanych przez rybaków, będzie to główne źródło finansowania, przede wszystkim
poprzez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), chociaż możliwe jest także wnioskowanie o inne
środki, np. Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusz ten jest zwykle pierwszym źródłem dla rybaków szukających finansowego wsparcia dla ich
projektów. Na okres od 2014 do 2020 roku, EFMR uzyskał budżet w wysokości 6,4 miliarda EURO.
4,34 miliarda EURO przeznaczono na zapewnienie bardziej zrównoważonego charakteru rybołówstwa i
akwakultury, wsparcie lokalnego rozwoju, obszarów rybackich, a także na przetwórstwo i obrót
produktami rybackimi. 580 mln EURO przeznaczono na kontrolę i wdrażanie, 520 mln EURO – na
zbieranie danych rybackich, a 71 mln EURO – na „niebieską gospodarkę” skoncentrowaną na wzroście i
tworzeniu miejsc pracy związanych z naszymi morzami i oceanami.
W przypadku EFMR, Państwa Członkowskie uzyskały udziały w ogólnym budżecie na podstawie wielkości
ich sektorów rybackich. Każde Państwo Członkowskie przygotowuje Program Operacyjny EFMR (PO),
który obowiązkowo jest przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi stronami, a następnie akceptacji
Komisji. Program Operacyjny opisuje jak Państwo Członkowskie zamierza wydać pieniądze, które zostały
mu alokowane.
„Stopa (intensywność) wsparcia” oznacza, ile wsparcia finansowego otrzyma zaakceptowany wniosek jako
procent kwalifikowalnej wartości inwestycji opisanej we wniosku. Różni się ona pomiędzy Państwami
Członkowskimi zgodnie z ich PO, ale dla rybaków małoskalowych pracujących razem, wsparcie to może
sięgać 80% kwalifikowalnych kosztów projektu, a w niektórych przypadkach – nawet 100%.
Szczególnym zainteresowaniem naszych członków może się cieszyć Rozwój Kierowany przez Lokalną
Społeczność (RKLS), narzędzie zaprojektowane z myślą przede wszystkim o rybakach małoskalowych.
Stosuje ono podejście oparte o uczestnictwo i inicjatywy oddolne, umożliwiając lokalnym społecznościom
rybackim tworzenie nowych, zrównoważonych źródeł dochodu przez organizacje partnerskie zwane
Lokalnymi Grupami Rybackimi (LGR).
LGR są zakorzenione w lokalnych strukturach prywatnych i publicznych – są zbudowane na ich podstawie.
Grają kluczową rolę we wdrażaniu projektów EFMR. Utworzenie lub bycie częścią LGR może zatem
przynieść wartość dodaną i nowe możliwości Twojej firmie i społeczności. Więcej informacji na stronie
www.farnet.eu. Gorąco zachęcamy Państwa do angażowania się inicjatywy LGRów działających w
Waszym sąsiedztwie.
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Co LIFE może dla Państwa zrobić?
Proces wnioskowania o fundusze unijne nie jest prosty, mimo prób jego uproszczenia. Ważne jest, aby
pamiętać, że EFMR utworzono po to, aby:

✓ wspomóc rybaków w przejściu na zrównoważone rybołówstwo
✓ wspierać lokalne wspólnoty w dywersyfikacji ekonomicznej
✓ finansować projekty tworzące nowe miejsca pracy i poprawiające jakość życia na wybrzeżach
Europy oraz
✓ ułatwiać potencjalnym beneficjentom dostęp do finansowania.
Pracownicy LIFE są do Państwa dyspozycji aby pomóc w dostępie do funduszy pasujących do Państwa
potrzeb przez przygotowanie odpowiedniego wniosku. Jeśli chcą Państwo wnioskować o finansowanie
bezpośrednie, LIFE może pomóc w identyfikacji unijnego konkursu właściwego dla Waszej koncepcji,
analizie celów i procedury wnioskowania, pomóc w znalezieniu partnerów na poziomie europejskim, którzy
mogliby uczestniczyć w projekcie, a także wstępnie skonsultować sam wniosek.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do funduszy EFMR, nasi koordynatorzy regionalni mogą pomóc w
przygotowaniu projektu, skontaktować Państwa z właściwymi LGR i potencjalnymi partnerami z innych
sektorów – lub zebrać więcej informacji i doradzić odnośnie priorytetów Państwa krajowego Programu
Operacyjnego.
W LIFE, chcemy dowiadywać się o Waszych pomysłach i planach, pomagać w ich przekształcaniu w
projekty korzystne dla Waszych firm i społeczności, a także wspierać Was w procesach wnioskowania,
selekcji i wdrażania projektów.
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