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Morski i Rybacki

Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 13/2016

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu
zdrowia i bezpieczeństwa w ramach artykułu 32 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. b
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
następujące kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środkow EFMR
z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w ramach ańykułu 32 oraz ańykułu 44 ust. 1 lit.
b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 50812014 z dnia 15 maja
2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozpoządzenia 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 ):

- pomoc przyznawana będzie zgodnie z kolejnością składania wnioskow
o dofinansowanie w zakresie działan, o których mowa w art. 3 - 6 rozpouądzenia
delegowanego Komisji (UE) 201 5/531 .1

I' RoZPoRzĄDZENlE DELEGoWANE KoM|SJl (UE) 2015/531 z dnia Ż4 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 5O8/2o74 poprzez określenie kosztów kwalifikujących 5ię do Wsparcia z Europejskie8o Funduszu Morskiego i

Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności

biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich
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UZASADNIENIE

Zaproponowane kryterium, tj pzyznawanie pomocy finansowej zgodnie

z kolejnością składania wnioskow o dofinansowanie wynika ze specyficznego

charakieru przedmiotowego działania, bowiem niezmiernie istotnym są operacje

słuzące poprawie zdrowń i bezpieczeństwa rybaków. Przedmiotowe kryterium

po.oit"*ia mozliwość skozystania z pomocy finansowej jak największej ilości

wnioskodawców.


