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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 10/2016

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(EFMR) z zakresu innowacji
w ramach ańykułu 26 oraz ańykułu 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego
i Rady (uE) nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego

Komitet Monitorujący Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze'' akceptuje
kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu innowacji w
ramach artykułu 26 oraz ańykułu 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 232BI2OO3,
(WE) nr 86112006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791l2OO7 oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 125512011 (Dz. Uz. UE L 149 220.5.2014,
str. 1), określone w załączniku do uchwały.

Marek Gróburczyk

zewodniczący
itetu MonitÓ'frJącego

rogram Operacyjny
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Morski i Rybacki

Załącznik do Uchwały nr 1012016 z dnia
22 marca 2A16 r. Komitetu
Monitorującego Program operacyjny
,,Rybactwo i Morze"

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu
innowacji w ramach ańykułu 26 oraz artykułu 44 ust' 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

o kolejności pzysługiwania pomocy decyduje Suma uzyskanych punktów,
przyznaw anych n a pod stawi e n a stęp uj ących kryte riów wybo ru :

1) Uczelnia wyŻsza albo szkoła ponadgimnaĄalna, kształcąca W zakresie
rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa ryb lub instytut
badawczy lub instytut naukowy, prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe
w zakresie rybołowstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub pzetwórstwa ryb
będący wnioskodawcą:

a) realizuje statutowo zadania z zakresu ochrony Żywych zasobów wód i

rybołówstwa morskiego lub rybactwa Śródlądowego - 20 pkt,

b) posiada doświadczenie w realizaqi prqektow związanych z techniką lub
technologią połowową lub narządziami połowowymi lub wdrazaniem
systemów zarządzania i organizacji W gospodarce rybnej (rybołówstwie
morskim, przetwórstwie lub obrocie produktami rybołowstwa) _ 15 pkt;

2) operacja będzie realizowana:
a) przez co najmniejtzy podmioty, o ktorych mowa w pkt 1, We współpracy z

trzema podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą W zakresie
gospodarki rybnej - 5 pkt,

b) przez co najmniej dwa podmioty, o ktorych mowa w pkt 1, We wspołpracy z
dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą W zakresie
gospodarki rybnej- 3 pkt,

c) przezjeden podmiot, o ktorym mowa w pkt 1, We wspołpracy z podmiotem
prowadzącym działalność gospodarcząw zakresie gospodarki rybnej- 1 pkt;

3) ocena poziomu innowacyjności operacji (dla operacji powyzej 1 mln zł):
. llość punktów przyznanych przez zespół recenzentóW- - maksymalnie _ 30 pkt

punktacja przyznawana jest przez kazdego z trzech członków zespołu
recenzentow (3x1 0 pkt).



Wrxr*?yr MCM.ZSJl Unia Europejska
Europejski Fundusz

Morski i RybackiMitrislerslw3 cospoda.łi Mor5kioj
i ŻeqtJqi Śródl!do*ei

UZASADNIENIE

o kolejności przYznawania dofinansowania ze środkow EFMR z zakresu
innowacji w ramach artykułu 26 oraz ańykułu 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, będzie decydować Suma
uzyskanych punktów. Przyjęto trzy kryteria, określone w pkt 1-3 załącznika do
uchwały. Pieruusze i drugie kryterium są kryteriami podmiotowymi dotyczącymi
wnioskodawcy, który będzie realizował operację. Tzecie kryterium jest kryterium
pzedmiotovvym i odnosi się do oceny poziomu innowacyjności realizowanego
projektu.

Pienrusze kryterium określa punktację dla podmiotów, które będą ubiegać się
o dofinansowanie. Wnioskodawcą mogą być uczelnie wyŻsze albo szkoły
ponadgimnaĄalne, kształcące W zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa
środlądowego lub pzetwórstwa ryb lub instytuty badawcze lub instytuty naukowe,
prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe W zakresie rybołowstwa
morskiego, rybactwa śródlądowego lub pzetworstwa ryb, realizujące statutowe
zadania z zakresu ochrony zywych zasobów morza i rybołówstwa morskiego.

Takie ustalenie kręgu wnioskodawców pozwoli na ubieganie się o pomoc
finansową przez podmioty, które Są merytorycznie przygotowane do realizaĄi
pzedmiotowego działania i przyczyni się do jego efektywnej realizaĄi, tym bardziej
ze stosownie do art' 26 ust. 2 operacje w zakresie innowacji mogą być prowadzone
przez,,organ naukowy lub techniczny".

Drugie kryterium dotyczy liczby podmiotów, które będą realizowały operację
we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie
gospodarki rybnej. Propozycja tego kryterium, podobnie jak w pienruszym kryterium,
pzyczyni się do pełnej realizaĄi celu działania.

Trzecie kryterium dotyczy poziomu innowacyjności operacji W przypadku
operacji powyzej 1 miliona złotych. Poziom innowacyjności będzie punktowany przez
zespoł recenzentów. Kryterium to umozliwi zetelną opinię w zakresie duzych
operacji, których wańość pzekracza 1 milion złotych.


