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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze'n Nr 17120'16

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zatttvierdzenia kryteriów wyboru operacji
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego (EFMR) z zakresu wsparcia na rzecz opracowania i wdrażania
środków ochrony oraz współpracy regionalnej w ramach artykułu 37

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
następujące kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środkow EFMR
z zakresu wsparcia na rzecz opracowania i wdrazania środków ochrony
oraz Wspołpracy regionalnej W ramach ańykułu 37 rozpoządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 1s maja zo14 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (WE) nr 232812003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 119812006 i (WE) nr T91:2OOT
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 125512011 (Dz. Urz'
UE L 149 220.5.2014, str. 1):

- pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnoŚcią składania wnioskow
o dofinansowanie.
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UZASADNIENIE

W ramach działania na rzecz opracowania i wdraŻania środków ochrony oraz
wspołpracy regionalnej, będą realizowane projekty dotyczące zarybiania polskich
wod zagroŻonymi gatunkami ryb wymagającymi objęcia szczególną ochroną
wyłącznie gdy jest ono uznane za środek ochrony w akcie UE (ań. 37 ust. 2).
obecnie takim zagroŻonym gatunkiem jest Węgorz europejski, ktory został objęty
Polskim Planem gospodarowania zasobami Węgoza, zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 6 stycznia 2010 r. (K(2009)10601)' Zarybianie wód Węgorzem
europejskim W ramach perspektywy finansowej na lata 2O14-2O2O będzie
kontynuacją obecnie realizowanych w ramach Po RYBY 2OO7-2O13. W ramach
obecnego programu, przy wyborze potencjalnych beneficjentów, zastosowano
mechanizm opiniowania projektów zarybieniowych przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. oznacza to, Że kaŻdy beneficjent, który chciał otrzymaó pomoc
finansową w zakresie zarybiania musiał upzednio otrzymac pozytywną opinię
MR|RW. W związku z tym, ze mechanizm opiniowania projektów został sprawdzony
i umozliwia skuteczny nadzor lnstytucji ZaządzĄącej nad realizaĄą projektów,
zaproponowano w niniejszej uchwale kryterium wyboru operacji do dofinansowania
polegające na przyznawaniu pomocy finansowej zgodnie z kolejnością składanych
wniosków o dofinansowanie' Zapewnienie wyboru najlepszych projektów
do dofinansowania będzie się odbywało popzez ich opiniowanie, poniewaz taki
system zapewnia większą kontrolę nad wyborem wykonawcy zarybiania oraz nad
realizacjąprojektu.


