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Unia Europejska
Europejski Fundusz

Morski i Rybacki

Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 1212016

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu
różnicowania i nowych form dochodów w ramach artykułu 30 oraz artykułu 44
ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508120'14 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 róznicowania
i nowych form dochodow W ramach ańykułu 30 oraz ańykułu 44 ust. 4

rozpoządzenia 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 232812003, (WE) nr 861 12006, (WE)
nr 1198/2006 i (WE) nr 79112007 oraz rozpoządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 125512011 (Dz' Urz' UE L 149 z 20'5'2014, str. 1), określone
w załączniku do uchwały.
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Załącznik do Uchwały nr 1212016
z dnia 22 marca 2016 r. Komitetu
Mon itorującego Program operacyj ny
,,Rybactwo i Morze"

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu
różnicowania i nowych form dochodów w ramach ańykułu 30 oraz artykułu 44
ust. 4 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,
przyznawanych na pod stawie następujących kryteriów wybo ru :

1) całkowita wartoŚć dofinansowania wynosi:

a) nie więcej niz 50 000 euro _ 5 pkt,

b) powyzej 50 000 euro - 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana w gminach nalezących do powiatów, w ktÓrych
bezrobocie, według danych publikowanych pzez Główny Uuąd Statystyczny
w roku popzedzĄącym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o
naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:

a) powyzej średniej krajowej_ 3 pkt,

b) nizsze, niŻbezrobocie, o którym mowa w lit. a _ 1 pkt,

3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jezeli wnioskodawca wykonuje, przy uzyciu
statku rybackiego o długości całkowitej ponizej 12 m łodziowe rybołówstwo
przybrzeŻn e a l bo wyko n uj e rybactwo ś rod l ąd owe.
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UZASADNIENIE

Zaproponowane kryterium nr 1 w przedmiocie całkowitej kwoty

dofinansowania operacji wynika z konieczności efektywnego zagospodarowania

dostępnej alokacji w ramach niniejszego działania, która wynosi 15 mln euro. Z tego

względu wyzej będą punktowane operacje o nizszej kwocie dofinansowania. Takie

podejście puyczyni się do realizaĄi większej ilości operacji i tym Samym osiągnięcia

celu niniejszego działania, tj. w szczególności róznicowanie dochodu rybakow przez

rozwoj działa l ności uzu pełn iającej.

Kryterium nr 2, przewiduje zastosowanie wyzszej punktacji w przypadku

operacji realizowanych na obszarach o większym bezrobociu. Kryterium to przyczyni

się do efektywnego wykorzystania dostępnej alokacji w ramach niniejszego działania.

Dzięki temu kryterium pomoc finansowa zostanie skierowana w szczególności na

operacje realizowane w rejonach o wysokim stopniu bezrobocia, tak by je w jak

największym stopniu niwelować.

P rzyznanie dodatkowych punktów d la wnioskodawcy wykonującego łodziowe

rybołówstwo przybrzezne lub rybactwo środlądowe wynika przede wszystkim ze

specyfiki tych dwoch sektorów. W pzypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeznego

jest to rybołowstwo prowadzone na małą skalę, przy uŻyciu statkow rybackich o

długości całkowitej nieprzekracząącej 12 m, które nie stosują narzędzi ciągnionych.

W przypadku rybactwa śródlądowego, uwarunkowania tego sektora Są

zdecydowanie inne niz w pzypadku rybołówstwa morskiego. Skala potrzeb oraz

inwestycji W przypadku rybactwa środlądowego jest zdecydowanie mniejsza W

porównaniu do potrzeb sektora rybołówstwa morskiego.z tego względu zasadne jest

przyznania dodatkowych punktow dla wnioskodawców wykonujących typy

rybołówstwa.


