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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 19/2016

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z

zakresu innowacji związanych z ochroną żywych zasobóW morza w ramach
artykułu 39 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. c 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
związanych z ochroną zywych zasobów morza w ramach artykułu 39 oraz ańykułu
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 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), określone
w załączniku do uchwały.

Przewodniczący
Kom itetu Monitorującego

Program Operacyjny
,,Rybactwo i Morze"
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Załącznik do Uchwały nr 1912016
z dnia 22 marca 2016 r. Komitetu
Mon itorującego Program operacyjny
,,Rybactwo i Morze"

Kryteria wyboru operacii do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu
innowacji zwaązanych z ochroną żywych zasobów morza w ramach afikułu 39
oraz artykułu 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia ParIamentu 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 an ych na pod stawi e n astęp uj ących kryte riów wybo ru :

1) operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy uŻyciu ktorych
wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, W liczbie:

a) 10 iwięcej _ 5 pkt,

b) 1-9-3pkt;

2) operacja będzie realizowana przez więcej niz 1 podmiot - 5 pkt;

3) operacja będzie realizowana przy uŻyciu nazędzi połowowych
uzywanych do wykonywania rybactwa śródlądowego W liczbie:

a) 3sztuki iwięcej -5pkt,

b) 1-2sztuk-3pkt;

4) dodatkowo pzyznĄe się 5 pkt, w pzypadku gdy co najmniej 50%
statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie
o długości całkowitej ponizej 12 metrów;

5) operacja będzie realizowana na obszaze sieci NATURA 2000
i dotyczyć będzie innowacji w zakresie ochrony zywych zasobów morza
będących przedmiotem ochrony na danym obszarze _ 5 pkt.
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UZASADNIENIE

Zaproponowane kryterium nr 1 ma na celu w szczegolności przyczynić się
do realizacji celu działania, jakim jest eliminacja odzutów i przyłowów. Tym samym
zasadne jest przyznanie większej liczby punktów w przypadku, gdy operacja będzie
realizowan a przez 10 i więcej statków rybackich.

Kryterium nr 2, t1' pzyznanie 5 pkt, jezeli beneficjentem operacji jest więcej niz
1 podmiot równiez pzyczyni się do efektywnej realizacji celu pzedmiotowego
działania'

Zaproponowane kryterium nr 3, podobnie jak w przypadku kryterium nr 1, ma
na celu efektywne przyczynienie się do realizacji celu przedmiotowego działania w
zakresie rybactwa wykonywanego na wodach śródlądowych.

W pzypadku kryterium nr 4, tj. pzyznanie dodatkowych 5 punktów, W
przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację stanowią
statki rybackie o długości ponizej 12 metrów, wynika ze specyfiki polskiej floty
rybackiej, gdzie większość floty stanowią statki rybackie łodziowego rybołowstwa
pzybueŻnego, których długość całkowita wynosi ponizej 12 m. Tym Samym
zastosowanie kryterium pzyczyni się do efektywnego wykorzystania celu
p zed m iotowego działania'

Kryterium nr 5 ma na celu preferowanie operacji realizowanej na obszarze
sieci NATURA 2000. Takie podejście pozwoli na realizację celu pzedmiotowego
działania na szczegolnie istotnym obszaze, jakim jest sieć obszarow NATURA 2oo0.


