
Ęxrxi*!y'"
MCM.ZSTa
Minislerstwo Cospoddrki Mors(iej
i Że9(uqi Śródt4dowei

Unia Europejska
Europejski Fundusz
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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 18/2016

z dnia 22 marca 2016 r.

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

i Rybackiego (EFMR) z zakresu zmniejszania oddziaĘwania rybołówstwa
na środowisko morskie i dostosowania połowów do ochrony gatunków

w ramach artykułu 38 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europeiskiego 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 kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z
zakresu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i

dostosowania połowów do ochrony gatunkow w ramach ańykułu 38 oraz artykułu 44
ust. 1 lit. c 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 1812016
z dnia 22 marca 2016 r. Komitetu
Mon itorującego Program operacyjny
,,Rybactwo i Morze"

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu
zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie
i dostosowania połowóW do ochrony gatunków w ramach artykułu 38 oraz
artykułu 44 ust. 1 lit. c fozporządzenia 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 na podstawie następujących kryteriów wybo ru :

1) operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie
narządzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i

urządzen połowowych uzywanych ze statków rybackich wykonujących
rybołowstwo komercyjne o długości całkowitej:

a) do11,99m-5pkt,
b) 12m-18,5m-3pkt,
c) powyzej 18,5m-1pkt;

2) operacja dotyczy:
a) inwestycji W sprzęt ograniczający oddziaływanie nauędzi

połowowych na środowisko;
b) zakupu lub wymiany narządzi i urządzeń połowowych

uzywa nych do wykonywan ia rybactwa śród lądowego :

- ponizej 30 sztuk - 5 pkt,

- od 30 sztuk do 40 sztuk - 3 pkt,

- powyzej 41 sztuk - 1 pkt.
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UZASADNIENIE

Zaproponowane kryterium nr 1, tj uzaleznienie punktacji od długości
całkowitej statków rybackich, w pzypadku statkow rybackich, przy użyciu których
wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, ma na celu promowanie w szczególności
operacji realizowanych przy uzyciu statkow rybackich o długości całkowitej poniŻej 12
m, bowiem armatorzy tych statków wykonują łodziowe rybołowstwo pzybrzeŻne'
Pzyznanie najwyzszej punktacji w tym przypadku wynika ze specyfiki łodziowego
rybołówstwa przybrzeŻnego, które jest prowadzone na małą skalę
i charakteryzuje się specyficznymi problemami odrózniającymi je od rybołówstwa na
duŻąskalę.

Zaproponowane kryterium nr 2 pzyczyni się do realizaĄi celu
pzedmiotowego działania na obszarach gdzie prowadzone jest rybactwo
środlądowe.


