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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 2412016

z dnia 22 marca 2016 r.

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

wartości dodanej, jakości prod u któw i wykorzystywan ia n iechcianych połowów
w ramach ańykułu 42 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. e 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 wartości
dodanej, jakości produktów i wykorzystywania niechcianych połowów w ramach
ańykułu 42 oraz ańykułu 44 ust. 1 lit. e) 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 86112006' (WE) nr 1198i2006 i (WE) nr 79112007 oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 125512011 (Dz. Uz. UE L 149 220.5.2014,
str. 1), określone w załączniku do uchwały.

Program Operacyjny
,,Rybactwo i Morze"
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Załącznik do Uchwały nr 2412016
z dnia 22 marca 2016 r. Komitetu
Monitorującego Program operacyjny
,,Rybactwo i Morze"

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu
wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystywania niechcianych
połowów1 w ramach ańykułu 42 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów,
przyznaw anych n a pod stawi e na stępujących kryte riów wybo ru :

1) w ramach ańykułu 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest
realizowana pzez rybaków, ktorzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na
morzu przez:

a) więcej niz 90 dni w okresie dwoch lat kalendarzowych popzedzających
datą złoŻenia wniosku o dofinansowanie _ 5 pkt,

b) 75 _ 89 dni w okresie dwoch lat kalendazowych poprzedzĄących datę
złoŻenia wniosku o dofinansowanie - 3 pkt;

2) w ramach artykułu 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 50812014, długość
całkowita statku rybackiego, przy uzyciu ktorego wykonywane jest

rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja wynosi:

a) ponizej 12m- 5 pkt,

b) od 12-do 18m-3pkt;

c) powyzej 18m-1pkt;

1 Niechciane połowy, rozumiane jako połowy niebędące celem połowów ukierunkowanych.
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3) w ramach ańykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość
dokonanych rocznych odłowów gospodarczychuŻytkownika rybackiego
w roku poprzedzĄącym złoŻenie wniosku wyniosła:

a) od3tdo15t-1pkt,

b) powyzej 15 t do 25 t - 3 pkt,

c) powyzej zlt- 5 pkt.
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UZASADNIENIE

o kolejności przyznawania dofinansowania ze środków EFMR z zakresu
wańości dodanej, jakości produktów i wykorzystywania niechcianych połowów
w ramach ańykułu 42 oraz ańykułu 44 ust. 1 lit. e rozpoządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 50812014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, decydować będzie suma
uzyskanych punktów. Przyjęto trzy następujące kryteria: liczbę dni prowadzenia
działalności połowowej na mo]zu, długość statku rybackiego, przy uzyciu którego
wykonywane jest rybołówstwo komercyjne oraz wielkość rocznych odłowów
gospodarczych uŻytkownika rybackiego w roku poprzedzĄącym złoŻenie wniosku.

W zakresie pienruszego kryterium największą liczbę punktów uzyskają rybacy,
ktorzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez więcej niŻ 90 dni
W okresie dwóch lat kalendazowych popzedzających datę złoŻenia wniosku
o dofinansowanie. Wówczas otzymĄą 5 pkt. Takie podejście wynika z potzeby
realizacji celu przedmiotowego działania, którym jest poprawa jakości produktów

rybołówstwa. Statki rybackie, pzy uŻyciu ktorych wykonywane było rybołówstwo
komercyine na morzu pzez dłuzszy czas pzyczyniły się do wprowadzania na rynek
większej ilości Surowca. Tym samym powinny bycwyŻej punktowane, niŻ statki, pzy
uzyciu których wykonywanie rybołówstwa komercyjnego na morzu odbywało się
przez okres krótszy.

W pzypadku drugiego kryterium, najwyzej punktowane będą statki rybackie,
przy uŻyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, a których długośÓ
całkowita wynosi ponizej 12 metrow. Propozycja ta wynika ze specyfiki polskiej floty

rybackiej, gdzie większoŚć floty stanowią statki rybackie, przy uzyciu ktorych
wykonywane jest łodziowe rybołówstwo przybrzeŻne, i których długośó całkowita
wynosi ponizej 12 metrów. Tym samym zastosowanie ww. kryterium przyczyni się
d o efe ktywnego wyko zysta n ia ce l u p rzed m iotowego działania.

Trzecie kryterium dotyczy uzytkowników rybackich realizujących operację,
ktorych wielkość rocznych odłowów gospodarczych w roku popzedzającym złoŻenie
wniosku, wynosiła powyzej 25 ton. Podejście to, ma na celu realizację celu
przedmiotowego działania, ktorym jest poprawa jakości produktów rybołówstwa.
Większe odłowy przyczyniĄą się do wprowadzania na rynek większej ilości surowca
i tym samym powinny być wyzej punktowane.


