Sektor rybacki
w przyszłym okresie
programowania 2014 – 2020

Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Europejski
Fundusz
Rybacki
2007-2013

•ok. 3,8 mld
euro

Europejski
Fundusz
Morski
i Rybacki
2014-2020

•6, 567 mld
euro

Stan zaawansowania prac nad
projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr
861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej
polityki morskiej]



W lipcu i we wrześniu br. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata
nad projektem Rozporządzenia.



Obecnie projekt znajduje się po I czytaniu na Grupie Roboczej ds.
Wewnętrznej i Zewnętrznej Polityki Rybołówstwa.



Na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w dniach 2223.10. 2012 r. przyjęto kompromis dotyczący części zapisów w EFMR.



ograniczenia dotyczące inwestycji na statkach rybackich



kryteria podziału środków finansowych (poziom zatrudnienia w sektorze



ograniczenie wsparcia dla przetwórstwa (W ramach rozdziału „Środki



zapisy dot. rybołówstwa śródlądowego (włączenie rybołówstwa śródlądowego

( przyznanie wsparcia finansowego dla danego statku rybackiego tylko raz w ciągu okresu
programowania, zakaz wymiany silników na statkach rybackich jako ograniczenie zwiększenia
zdolności połowowej służące ochronie zasobów)
rybołówstwa i akwakultury, poziom produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz
udział floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w ogólnej flocie rybackiej)
dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania” który mówi o finansowaniu z nowego
funduszu przetwórstwa i obrotu, ściśle w oparciu o cele nowo zreformowanej WPRyb (m. in.
zagospodarowanie niechcianych przyłowów – poprzez organizacje producentów i ich
zrzeszenia)
do rybołówstwa morskiego)








Zauważenie roli przetwórstwa w projekcie EFMR
Poparcie kilku dużych państw w zakresie pomocy finansowej na
modernizację statków rybackich (uwzględniono możliwość wsparcia
finansowego w zakresie modernizacji i wymiany silników )

Zaproponowanie nowego brzmienia zapisu dot. rybołówstwa
śródlądowego oraz przesłanie go do KE wraz z Niemcami, Węgrami i
Słowenią jako wspólnej propozycji
Poprawa wizerunku polskiego sektora rybackiego poprzez przesłanie
do KE zaktualizowanych (korzystniejszych dla Polski) danych
statystycznych dot. stanu sektora rybołówstwa w Polsce

powiązany jest z:




Projektem
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie ogólne).
Projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnej polityki rybołówstwa (rozporządzenie podstawowe)












Rybołówstwo morskie
Rybołówstwo śródlądowe
Akwakultura
Rynek rybny
Kontrola
Gromadzenie danych
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (obecna oś
priorytetowa 4)
Zintegrowana polityka morska (IMP)

Ponadto reguluje kwestie związane z zarządzaniem
i podziałem środków finansowych z EFMR
na państwa członkowskie

Finansowanie dodatkowych komponentów
•
•

zintegrowana polityka morska
wprowadzanie do obrotu i przetwarzanie produktów
rybołówstwa (wsparcie dla organizacji producentów i zrzeszeń
organizacji producentów na opracowanie planów produkcji , dopłaty do
przechowywania – odpowiednik obecnego przetwórstwa)

•

kontrola i egzekwowanie (zakup i opracowanie technologii np.
system wykrywania statków, CCTV, sprzęt do przesyłania danych, zakup i
modernizacja statków patrolowych, szkolenia,)

•

gromadzenie danych (krajowe wieloletnie programy pobierania
próbek, prowadzenie badań na morzu, monitorowanie rybołówstwa
przemysłowego i rekreacyjnego na morzu, zarządzenie danymi)

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
czyli przyszła oś priorytetowa 4
Obszary wewnętrznej dyskusji:
 Określenie












zasad funkcjonowania dwóch grup (LGR i LGD) na jednym

terenie
Określenie katalogu działań w poszczególnych funduszach
Wybór przyszłych LGD, centralny czy regionalny?
Jedno bądź wielofunduszowe strategie
Wybór funduszy objętych strategią.
Określenie funduszu wiodącego
Kompetencje przyszłych LGD. Czy większe kompetencje LGD = więcej
odpowiedzialności
Prace nad systemem wdrażania
Jednolite kryteria wyboru LGD

Intensywność pomocy publicznej: 50%
Wyjątki:














Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne: 75%
operacje wdrażane organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji
producentów: 70%
Operacje wdrażane przez organizacje rybaków lub innych beneficjentów wdrażane
poza obszarami zależnymi od rybactwa: 60%
Kontrola i egzekwowanie: 80%
Kontrola i egzekwowanie w odniesieniu do łodziowego rybactwa przybrzeżnego:
90%
Wymiana silników: 30%
Operacje prowadzone przez przedsiębiorstwa niespełniające definicji MŚP: 30%
Operacje dot. zrównoważonego rozwoju rybołówstwa, zrównoważonego rozwoju
akwakultury, środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania jeśli
spełniają kryteria interesu publicznego oraz dostępu do wyniku operacja: 50-100%
Operacje wdrażane na obszarach zależnych od rybactwa jeśli realizują interes
zbiorowy, są wdrażane przez zbiorowego beneficjenta, istnieje możliwość
publicznego dostępu do wyników operacji, oraz istnieją innowacyjne właściwości
projektu na szczeblu lokalnym : 50-100%

Planowane rozpoczęcie
wdrażania:
2014 r.

Dziękuję za uwagę
Departament Rybołówstwa
MRiRW

