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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 9/2016

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacfi Programu
Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" w Iatach 2014 a 2015

Komitet Monitorujący Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze'' akceptuje treść
Sprawozdania rocznego z realizaĄi Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Mo]ze''
w latach 2014 i 2015 zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
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Załącznik do Uchwały
nr 912016 z dnia
21 marca 2016 r.
Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny
,,Rybactwo
i Moze"

Sprawozdanie rocz ne z realizacji programu
Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze"

w latach 2014 a 2015.

1- Nr identyfikacyjny rocznego sprawozdania z rearizacji

ccr 2014PL 14 MFOP 001

Tytuł
Program Operacyjny,,Rybactwo i

Morze"

WeĘa 1.2

Rok sprawozdawczy 2014,2015

Data zatwierdzenia sprawozdan ia
przez Komitet Monitoruiącv

2- opis reaIizacji programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013)

Proces przygotowania Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" koordynuje minister
właściwy do spraw rybołówstwa, który pełni rolę instytu cji zarządzającej (lZ). W celu
opracowania Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze'' minister właściwy do spraw
rybołÓwstwa powołał 9rupę roboczą. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele m.in.
okręgowych lnspektorów Rybołówstwa Morskiego, organizaĄi pozarządowych środowisk
rybackich oraz ochrony środowiska, przedstawiciele nauki oraz ministra właściwego ds.
gospodarki morskiej, w którego kompetencjijest Zintegrowana Polityka Morska. Ponadto, w
posiedzeniach przedmiotowej grupy roboczej uczestniczyli przedstawiciele instytucji
zaangaŻowanych w tworzenie i realizację Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" oraz
instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych rybackich w ramach Wspolnej polityki
Rybołówstwa.
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Grupa ta pełniła rolę opiniodawczo-doradczą ministraw zakresie m.in. opracowania podziału
środków finansowych na poszczególne priorytety, cele szczegółowe i działania Programu
operacyjnego ,,Rybactwo i Morze'', a także opracowania zasad udzielania pomocy
finansowej w ramach Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze". W roku 2014 odbyło się
6 spotkań 9rupy roboczej. Ponadto na przełomie lipca i sierpnia 2014 r' odbyły się społeczne
konsultacje projektu Programu operacyjnego ',Rybactwo i Morze'', których głównym celem
było ustalenie planu finansowego.
W dniu 21 paŹdziernika 2014 r' projekt Programu operacyjnego został przyjąty Radę
Ministrów, który został następnie przekazany do Komisji Europejskiej.
Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze'' na lata 2O14-2O2o został zatwierdzony przez
Komisję Europejską decyzjąnr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r. obecnie tnłają
dalsze prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych, ktÓre słuzyć będą wdrazaniu
Programu Operacyjnego,,Rybactwo i Morze".

3. Realizacja priorytetów Unii

3.1. Przegląd dotychczasowej realizacji (ań. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013)

Podstawą dla krajowych aktów prawnych dotyczących wdrazania Programu operacyjnego
,,Rybactwo i Morze'' jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównowazonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz. U' poz' 1358) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

W chwili obecnej tnvają prace dotyczące opracowania projektów rozporządzen
wykonawczych w zakresie:
o Priorytetu 1' Promowanie rybołówstwa zrownowaŻonego środowiskowo,

zasobooszczęd nego, i n nowacyj nego, konkurencyj nego i opańego na wiedzy;
. Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrÓwnowaŻonej środowiskowo, zasobooszczędnej,

innowacyjnej, konkurencyjnej i opańej na wiedzy;
. Priorytetu 3. Wspieranie wdrazania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
. Priorytetu 4' Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
o warunkow przyznawania pomocy w ramach działania ,,Realizacja lokalnych strategii

rozwoju kierowanych przez społecznośÓ w priorytecie 4 ,,Zwiększanie zatrudnienia
i spójności terytorialnej'';

' warunkÓw przyznawania pomocy W ramach działania ,,Wsparcie przygotowawcze"
w priorytecie 4 ,,Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej'';

. warunkow przyznawania pomocy w ramach działania ,,Pomoc na rzecz wspÓłpracy''
w priorytecie 4 ,,Zwiąkszanie zatrudnienia i spójnościterytorialnej;

. Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwazania;
o Priorytetu 6. wspieranie wdrazania Zintegrowanej polityki Morskiej
o Pomocy technicznej;
o podziału środków finansowych;
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wyko n ywa n ia zadań i n stytu cj i zarządzającej p rzez sa m o rząd woj ewód ztwa ;

upowaznienia do wykonywania zadań instytucji zarządzĄącej w ramach Priorytetu 6 i

pomocy technicznej;
rozliczen wydatków;
zaliczek iwniosków o płatność;

sprawozdań i terminów ich przekazywania;
przeprowadzania kontroliw odniesieniu do LGD ioperacji;
spłaty na l ezności przy padającym ag e ncj om płatn i czym.

Ww. akty prawne będą podstawą do uruchomienia Programu operacyjnego ,,Rybactwo
i Morze" na lata 2014-2020.

3.2. Wskaźniki rezultatu, produktu i wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR (art. 50
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/20{3)

Z uwagi na niewdraŻanie Programu operacyjnego ,'Rybactwo i Morze'' w latach 2014 i 2015
nie osiągnięto zadnych wskaŹników rezultatu, produktu ani wskaŹników finansowych.

3.3. Dane finansowe

W latach 2014i 2015 Program operacyjny,,Rybactwo i Morze'' nie był wdraŻany'W związku
ztym brak jest danych finansowych, które obrazowałyby stan wdrazania WW' programu.

4. Problemy wpĘwające na wykonanie programu i podjęte środki naprawcze

Niewątpliwy WpłyW na opoznienia We wdrazaniu Programu operacyjnego ,'Rybactwo
i Morze'' w latach 2014 i 20'15 miało duze opÓŹnienie w publikacji rozporządzeń Unii
Europejskiej, auiązanych zwdrażaniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Żecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 zostało
uchwalone w dniu 17 grudnia 2013 r., natomiast Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 50812014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 232812003' (WE) nr 861/2006' (WE) nr 1198/2006
i (WE) nr 791t2OO7 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

125512011 zostało opublikowane 15 mĄa 2014 r. Dopiero po publikacji ww. aktów prawnych
państwa członkowskie mogły przystąpić do prac nad krajowymi programami operacyjnymi.
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5. lnformacje o poważnych naruszeniach i działaniach naprawczych (art. 114 ust. 2
rozpofządzenia (UE) nr 50812014)

W latach 2014 oraz 2015 nie stwierdzono powaznych naruszeń oraz nie były podejmowane
żadne działania naprawcze z uwagi na niewdrażanie Programu operacyjnego ,,Rybactwo
i Morze".

6. lnformacje o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności z art. 41 ust. 8
(art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) Nr 508t2014)

W latach 2014oraz 2015 nie byływdrazane działania, o których mowa w przedmiotowych
ańykułach z uwagi na nieuruchomienie Programu operacyjnego,,Rybactwo i Morze''.

7. lnformacje na temat działan podjętych w celu zapewnienia publikacji beneficjentów
(art. 114 ust. 2rozporządzenia (UE) Nr 508l2o,l4|

W latach 2014 oraz 2015 nie były opublikowane wykazy dofinansowanych operacji z uwagi
na nierozpoczęcie wdraŻania Prog ramu operacyjnego,,Rybactwo i Morze'''

8. Dzlałania podjęte w związku z planem ewaluacji l syntezą wyników wszystkich
ewaluacji (ań. 114 ust. 2rozporządzenia (UE) nr 5o8l2o14, art.50 ust' 2 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013)

W latach 2014 i 20't5 nie były prowadzone działania związane z ewaluaĄą Programu
operacyjnego,,Rybactwo i Morze'', o której mowa w planie ewaluacji.

9. Streszczenie dla obywateli (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 13o3/2o13)

Za wdrażanie Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze'' odpowiedzialny jest minister
właściwy do spraw rybołówstwa, który pełni rolę instytucji zarządzającĄ (lZ). W celu
opracowania Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze'' minister właściwy do spraw
rybołówstwa powołał grupę roboczą, w skład której weszli przedstawiciele środowiska
rybackiego, organizai1i pozarządowych, przedstawiciele nauki oraz ministra właściwego ds.
gospodarki morskiej. Ponadto, w posiedzeniach przedmiotowej grupy roboczej uczestniczyli
przedstawiciele instytuĄi zaangazowanych w tworzenie i realizaĄę Programu operacyjnego
,,Rybactwo i Morze" oraz instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych rybackich w ramach
WspÓ|nej Polityki RybołÓwstwa. Projekt Programu operacyjnego został przyjęty Radę
Ministrów w dniu 21 paŹdziernika 2014 r., a następnie został przekazany do Komisji
Europejskiej.
Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze'' na lata 2o14-2o2o został zatwierdzony przez
Komisję Europejską decyĄąnr C(2015)7386 z dnia 22 paŹdziernika 2015 r.

Podstawą dla krajowych aktów prawnych dotyczących wdrazania Programu operacyjnego
,,Rybactwo i Morze'' jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r' o wspieraniu zrównowazonego
t'ozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
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(Dz. U. poz. 1358) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. W chwili obecnej tnłają
prace dotyczące opracowania projektów rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
opóŹnienie we wdrazaniu Programu operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" w latach 2o14 i 2015
wynika w duzym stopniu z opÓŹnienia publikacji rozporządzeń Unii Europejskiej , zwiąanych
z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dopiero po publikacji ww.
aktÓw prawnych (maj 2014 r.) państwa członkowskie mogły przystąpió do prac nad
krajowymi programam i operacyjnym i.

Streszczenie sprawozdania zostanie opublikowane na stronie internetowej lnstytucji
ZarządzĄącej : www. mgm. gov. pl.

{0. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (ań. 46 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W latach 2014 oraz 2015 nie były wdrażane instrumenty finansowe z uwagi na fakt,
iz aktualnie lnstytucja ZarządzĄąca nie planuje ich wdraŻania.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art' 50 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) Nr 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne pzepisy

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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, państwa członkowskie pzedstawiają

Komisji Europejskiej coroczne Sprawozdania z wdraŻania Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego.

Zgodnie z art' 114 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) Nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 232812003,

(WE) nr 86112006' (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 79112007 oraz rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 125512011, sprawozdanie złoŻone w roku

2016 obejmuje lata 201 4 i 201 5.

Przed pzekazaniem Komisji Europejskiej, zgodnie z ań. 113 lit. d)

rozpouądzenia 50812014, sprawozdanie roczne z wdrazania Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego zatwierdzanejest przez Komitet Monitorujący.


