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Ministerstuo Cospodarki Morskiej
i Żeqtuqi ŚródlEdowej

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

Uchwała Komitetu MonitorująGego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze" Nr 2512016
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (EFMR) z zakresu pońów rybackich, miejsc wyładunku, giełd
rybnych i przystani w ramach art. 43 ust. 1 i 3 oraz ańykułu 44 ust. 1 lit. f
rozporządzenia ParIamentu 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 pońów
rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani w ramach art. 44 ust. lit. f
rozporządzenia 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 rozporządzenie 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 2512016
dnia 22 marca 2016 r. Komitetu

z

Mon itorującego Program operacyjny
,,Rybactwo i Morze"

z zakresu
portów rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani w ramach ań. 43
ust. 1 i 3 oraz ańykułu 44 ust' 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (uE) nr 50812014 z dnia 15 maja 20'14 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego:
Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR

o

kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktow,
przyznaw an ych n a pod stawie n astępuj ących kryte riow wybo ru

1.

:

operacja będzie realizowana przez|

a) uznane organizacje producentow ryb - 5 pkt,
b) podmioty zarządzĄące pońem rybackim lub pzystanią_

c)

Urzędy Morskie _ 3 pkt;

3 pkt,

2. liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki jest

portem

maciezystym, objęty operacją wynosi:

a) powyzej 40 - 5 pkt,
b) 30-39-4pkt,

c) 20-29-3pkt,
d) 10 - 19 - 2 pkt;

3' liczba statków rybackich, dla których dana pzystań jest

pzystanią

maciezystą, objęta operacją wynosi:

a) -powyŻE10_3pkt,
b) 1-9-5pkt;

4.

operacja zapewni:

a) poprawę bezpieczeństwa

i

warunków pracy W portach rybackich,
miejscach wyładunku, giełdach rybnych i pzystaniach _ 5 punktów,
b) poprawę jakości produktow rybnych wyładovrrylwanych W portach
rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach _ 4
punkty,

Ęlr**xył
5.

6.

\,linisterstwo Cospodarki Morskiej
i Żca{ugi śródlqdowcj

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

Wnioskodawca, który do tej pory nie był objęty wsparciem ze Środków
unijnych w zakresie Finansowego lnstrumentu Sterowania Rybołówstwem
(FIFG) orazEuropejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) - 5 pkt;
Wartośćdofinansowania w przypadku pońów rybackich będzie wynosić:

a) do

5 mln zł _ 5 pkt,

b) powyzej

c)
7.
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5

-do

6 mln

zł_ 3 pkt,

powyzej 6 mln zł _ 1 pkt;

Wartośćdofinansowania w przypadku pzystani rybackich będzie wynosić:

a)

do 3 mln zł - 5 pkt,

b) powyzej 3_ do 6 mln zł- 3 pkt;
8.

operacji z zakresu rybactwa śródlądowego pomoc będzie
przyznawana zgodnie z kolejnościąskładania wnioskow o dofinansowanie.

W pzypadku
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UZASADNIENIE

o

kolejnościprzyznawania dofinansowania ze środków EFMR W zakresie

pońóW rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani W ramach art' 43 ust.

i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 50812014 z dnia

1

15

mĄa 2014 r' w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego będzie
decydować suma uzyskanych punktów. Pzyjęto osiem następujących kryteriów:
podmiotowe (podmiot, który realizuje inwestycję), liczbę statków rybackich,
dla ktorych poń objęty operacją jest pońem macierzystym, liczbę statków rybackich,
dla których przystań objęta operacją jest pzystanią macierzystą, zakres operacji,

popzednie kozystanie

ze

środków unijnych, wańośćdofinansowania portów

rybackich i przystani rybackich oraz kolejnoŚć składania wniosków o dofinansowanie.
W zakresie pienłszego kryterium, największą liczbę punktow (5 pkt)' uzyskają
te inwestycje uznanych organizacji producentów ryb, z uwagi na fakt, Że organizaĄe
te są najlepiej zorientowane i posiadają największą praktykę w zakresie sposobu

podniesienia jakości,kontroli

i

identyfikowalności wyładowanych produktów,

zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniania się do ochrony środowiska
pracy, poprawy bezpieczeństwa rybakow.
Na drugim miejscu w zakresie uzyskania liczby punktów (3 pkt) będą inwestycje

oraz poprawy bezpieczeństwa

i warunkóW

realizowane przez podmioty zarządzĄące pońem rybackim lub przystanią oraz
Urzędy Morskie. Takie podejściewynika z faktu, ze posiadają one mniejszą praktykę

niŻ organizacje producentow W zakresie m.in. podniesienia jakości,kontroli
identyfikowalności wyładowanych produktów, przyczyniania

środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa

i

się do

ochrony

warunków pracy, szczegołowo

sprecyzowanych w ań. 43 ust' 1 i 3 rozpoządzenia nr 50812014.

odnośnie drugiego i tzeciego kryterium priorytetem objęte będą inwestycje
W pońach/przystaniach, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i pzystaniach,
W ktorych znajduje się określona liczba statkow rybackich, pod względem ich
po rtu/przysta

n

i

m

acierzystej.
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Kolejne kryterium, dotyczące zakresu inwestycji, ma dwie mozliwości punktacji

tj.: inwestycje, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i warunkóW pracy
W portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i pzystaniach
i inwestycje, które mają na względzie poprawę jakości produktow rybnych. lnwestycje

mające na Względzie pierwszy

z

celow otzymają 5 punktow, albowiem wydaje się

racjonalne przyznanie większej liczby punktów inwestycjom, ktore mają na celu
polepszenie warunków pracy pracowników, a W dalszej kolejnościpzyznanie
mniejszej liczby punktow (a pkt) inwestycjom, które mają na celu poprawę jakości
produktów rybnych.

Preferowane będą rowniez

te

inwestycje W portach lub przystaniach,

w odniesieniu do wnioskodawcy, który do tej pory nie korzystał ze środków unijnych

W zakresie Finansowego lnstrumentu Sterowania Rybołowstwem (FlFG) oraz
Eu

ropejskiego Fu nd uszu Rybackiego

W

(

EF

R) poprzez p'zyznanie 5

pun

któw.

zakresie szóstego kryterium dotyczącego wartościdofinansowania
W pzypadku portow rybackich, pienłszeństwo przyznane będzie inwestycjom,
ktorych wańośćbędzie wynosiła do 5 mln zł, z uwagi na przyjęte załoŻenie, które

wydaje się obiektywne

i

racjonalne, zeby jak największa liczba podmiotów mogła

skorzystać

z

wynikającej

z zrealizowanych

unijnego dofinansowana

i

odnosić korzyściz wartościdodanej

z EFMR.
5 a 6 mln zł

projektow inwestycyjnych dofinansowanych

W związku z tym projekty, których wańośćbędzie wynosiła powyzej

otrzymĄąmniejszą liczbę punktów tj. 3, a projekty o duzej wartości tj. powyzej 6 mln
zł uzyskają 1 punkt.

Analogiczne podejściedo powyzszego przyjęto w odniesieniu do kryterium
dotyczącego wańościdofinansowania w przypadku pzystani rybackich' Zakłada ono
przyznawanie inwestycjom o wańoścido 3 mln - 5 pkt, a inwestycjom powyzej 3 a 6

mlnzł-3pkt.
ostatnie kryterium nr B, tj. w przypadku operaĄi

z

zakresu rybołówstwa
Śródlądowego, pomoc przYznawana będzie według kolejnościskładania wniosków
o dofinansowanie, wynika pzede wszystkim ze specyfiki rybołówstwa śródlądowego

Wrxf*?Y,o
w Polsce.
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są zdecydowanie inne niz w

przypadku

rybołówstwa morskiego. Skala potzeb oraz inwestycji W przypadku rybołowstwa
środlądowego jest zdecydowanie mniejsza W porównaniu do potzeb sektora

rybołówstwa morskiego. Tym Samym nie ma zagroŻenia wykozystania limitu
środków finansowych w przypadku operacji z zakresu rybołówstwa Śródlądowego.
Dlatego tez przedmiotowe kryterium umozliwia szeroki dostęp do pomocy finansowej
d

la beneficjentów rea izujących
l

o

peracj ę

z zakresu rybactwa środlądowego.

