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UVOD
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI
SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014–2020 (OP ESPR 2014–2020)
Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije ter programska podlaga
za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR).
ESPR je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo in so
namenjeni okrevanju gospodarstva ter ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Sklad podpira ribiče pri prehodu
na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, financira projekte v zvezi z
zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih skupnosti ter omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.
Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014–2020 je Republika Slovenija od ESPR prejela 24.809.114,00 €, če znesku
ESPR dodamo še sredstva proračuna RS, je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 na voljo 32.647.360,88 €.
Slovenija bo kot članica Evropske unije s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje reformirane
skupne ribiške politike, ki si prizadeva za ohranjanje in trajnostno upravljanje ribjih staležev, hkrati pa bo
podprla ribiški sektor v Republiki Sloveniji, da se bo razvijal konkurenčno in trajnostno.
Z ukrepi OP ESPR 2014–2020 uresničujemo cilje Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča
rast), izbrane tematske cilje Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v
sektorju ribištva in akvakulture, ohranjanje in varstvo okolja, spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje
trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile) ter šest prednostnih nalog Unije:
 spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva - MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV
 pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe
akvakulture – AKVAKULTURA
 pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike – SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA
 povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
 pospeševanje trženja in predelave – TRŽENJE IN PREDELAVA
 pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike – CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV
Republika Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020 predvidela dejavnosti, namenjene ohranitvi tradicije
slovenskega morskega ribištva, izboljšanju njegove konkurenčnosti in trajnostnega razvoja ob hkratnem
zagotavljanju ciljev reforme skupne ribiške politike. Do leta 2020 se bo povečala sposobnost ekonomskega
preživetja sektorja oziroma se bo zagotovil optimalen ekonomsko, okoljsko in socialno trajnostni sektor
morskega gospodarskega ribolova v Republiki Sloveniji. S pomočjo izbranih ukrepov se bo omogočilo
nadaljevanje tradicije slovenskega morskega ribištva v okviru trajnostnih ribolovnih praks, ki bodo nadgrajene
z dejavnostmi, povezanimi z varstvom in ohranjanjem vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter boljšimi
tržnimi pristopi.
UKREPI:
 Zdravje in varnost
 Začasno prenehanje ribolovne dejavnosti
 Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja
 Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil
v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti
 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova
 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
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AKVAKULTURA
Glede na zaznane potrebe in naravne možnosti ima Republika Slovenija potencial za nadaljnji razvoj
konkurenčne in trajnostne akvakulture. Z ukrepi ESPR se bodo tako podpirala mikro, mala in srednja podjetja. To
bo hkrati omogočilo ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih. S spodbujanjem konkurenčnosti
je tesno povezana tudi inovativna sposobnost sektorja. V tesnem sodelovanju z raziskovalnimi institucijami
doma in po svetu se bodo razvijale nove metode vzreje in tehnologije, ki pri nas še niso znane. Usmerjene
bodo k zmanjševanju vplivov na okolje, spodbujanju trajnostnega izkoriščanja virov, prispevanju k dobremu
počutju živali in omogočanju novih trajnostnih načinov vzreje. Poseben poudarek bo na izvajanju ukrepov, s
katerimi bo rejcem omogočeno, da se seznanijo s tehnološko naprednejšimi načini akvakulture.
UKREPI:
 Inovacije
 Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 Produktivne naložbe v zaprte sisteme v akvakulturi
 Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže
 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
 Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
 Ukrepi javnega zdravja

SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA
Ključna strateška usmeritev za izvajanje določil reformirane skupne ribiške politike na področju nadzora nad
ribištvom je zagotoviti ustrezno izvajanje nadzora, inšpekcij in izvrševanja, ki bo prispevalo k trajnostnemu
izkoriščanju morskih bioloških virov in varovanju morskega okolja. Glavni cilj zbiranja podatkov je, da
zagotovimo kakovostne podatke in na njihovi podlagi kakovostne analize teh podatkov za zagotavljanje
učinkovitega upravljanja ribiškega sektorja.
UKREPI:
 Nadzor in izvrševanje
 Zbiranje podatkov

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
Republika Slovenija je kot pomembno razvojno priložnost za ribiški sektor prepoznala v izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost. Ta pristop omogoča dvig dodane vrednosti lokalnim območjem in priložnost za
razvoj v okviru lokalnih potreb in priložnosti, kar omogoča povečanje socialne blaginje in ustvarjanje novih
poslovnih priložnosti.
UKREPI:
 Pripravljalna podpora
 Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s tekočimi stroški in animacijo
za delovanje lokalnih akcijskih skupin
 Dejavnosti sodelovanja
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TRŽENJE IN PREDELAVA
S spodbujanjem tržnih ukrepov in naložb v predelovalni industriji se bo hkrati krepil proizvodni potencial
sektorja, zagotavljale boljše trženjske možnosti proizvajalcem in omogočila večja prepoznavnost celotnega
ribiškega sektorja.
UKREPI:
 Ukrepi za trženje


Organizacije proizvajalcev



Analiza trga



Sledljivost ribiških proizvodov



Promocijske kampanije

 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

CELOSTNA POMORSKA POLITIKA
Ukrepi celostne pomorske politike bodo spodbujali varstvo morskega okolja in boljše poznavanje dejanskega
stanja morskega okolja na podlagi Okvirne direktive o morski strategiji.
UKREPI:
 Celostni pomorski nadzor
 Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov
 Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja
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SPODBUJANJE OKOLJSKO TRAJNOSTNEGA, Z VIRI GOSPODARNEGA,
INOVATIVNEGA, KONKURENČNEGA IN NA ZNANJU TEMELJEČEGA RIBIŠTVA

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

V okviru 1. prednostne naloge Unije se bodo izvajali naslednji ukrepi:


ZDRAVJE IN VARNOST

 Pravna podlaga
32. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče
se podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe 		
presegajo zahteve prava Unije ali nacionalnega prava.
 Upravičenci
Podpora se dodeli lastnikom ribiških plovil.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnosti javne pomoči v višini 50 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo.
Operacije v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja
za 30 %.


ZAČASNO PRENEHANJE RIBOLOVNE DEJAVNOSTI
 Pravna podlaga
33. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
V okviru tega ukrepa se lahko nudi podpora na plovilo, največ za obdobje
šest mesecev v celotnem programskem obdobju, v naslednjih primerih:
(a) ko gre za izvajanje določenih ukrepov v skladu z uredbo o skupni ribiški politiki Uredba 1380/2013/EU, in sicer:

ukrepi iz 12. člena (ukrepi Komisije v primeru resne grožnje
		 morskim biološkim virom)



ukrepi iz 13. člena (nujni ukrepi države članice)

 ali ohranitvenih ukrepov iz 7. člena navedene uredbe, vključno

		 z obdobji biološke obnovitve;
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SPODBUJANJE OKOLJSKO TRAJNOSTNEGA, Z VIRI GOSPODARNEGA,
INOVATIVNEGA, KONKURENČNEGA IN NA ZNANJU TEMELJEČEGA RIBIŠTVA
(b) nepodaljšanje sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali protokolov k
tem sporazumom;
(c) kadar je začasno prenehanje določeno v načrtu upravljanja, sprejetem v skladu
s »Sredozemsko uredbo« (Uredba 1967/2006/ES), ali v večletnem načrtu, 			
sprejetem v skladu z 9. in 10. členoma Uredbe 1380/2013/EU (to so večletni načrti
sprejeti na ravni EU), kadar je treba zaradi doseganja ciljev iz člena 2(2) – 		
(izkoriščanje na ravni MSY) in točke (a) člena 2(5) (postopno odpravljanje zavržkov)
Uredbe 1380/2013/EU na podlagi znanstvenega mnenja zmanjšati ribolovni napor.
 Upravičenci
Podpora se dodeli lastnikom ribiških plovil.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.


PODPORA OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU OHRANITVENIH UKREPOV
TER REGIONALNEGA SODELOVANJA
 Pravna podlaga
37. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Za zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja ohranitvenih ukrepov iz 7., 8.
in 11. člena Uredbe 1380/2013/EU ter regionalnega sodelovanja v skladu z 18. 		
členom navedene uredbe se podpira:
oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih
za razvoj in izvajanje ohranitvenih ukrepov in regionalizacije;


sodelovanje zainteresiranih strani in sodelovanje med državami članicami pri
oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov in regionalizacije


 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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SPODBUJANJE OKOLJSKO TRAJNOSTNEGA, Z VIRI GOSPODARNEGA,
INOVATIVNEGA, KONKURENČNEGA IN NA ZNANJU TEMELJEČEGA RIBIŠTVA


VARSTVO IN OBNOVA MORSKE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN 			
EKOSISTEMOV TER UREDITEV NADOMESTIL V OKVIRU TRAJNOSTNIH 		
RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI
 Pravna podlaga
Točke d, e, g in i prvega odstavka 40. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru
trajnostnih ribolovnih dejavnosti in ob sodelovanju ribičev, kadar je to ustrezno, se
podpira naslednje operacije:

priprava, vključno s študijami, oblikovanje, spremljanje in posodabljanje načrtov
		 za varstvo in upravljanje za dejavnosti, povezane z ribištvom, v okviru območij
		 NATURA 2000 in območij prostorskih varovalnih ukrepov iz Direktive 2008/56/ES ter
		 v drugih posebnih habitatih;


upravljanje, obnova in spremljanje območij NATURA 2000 v skladu z direktivama
		 92/43/EGS in 2009/147/ES ter v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v
		 skladu z Direktivo 92/43/EGS;


povečanje okoljske ozaveščenosti med ribiči glede varstva in obnove morske
		 biotske raznovrstnosti;


sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi
		 z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, kot je obnova določenih
		 morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib, vključno z njihovo
		 znanstveno pripravo, in vrednotenje.


 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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SPODBUJANJE OKOLJSKO TRAJNOSTNEGA, Z VIRI UČINKOVITEGA,
INOVATIVNEGA, KONKURENČNEGA IN NA ZNANJU TEMELJEČEGA RIBIŠTVA


DODANA VREDNOST, KAKOVOST PROIZVODOV IN UPORABA
NEZAŽELENEGA ULOVA
 Pravna podlaga
42. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Za večjo dodano vrednost ali kakovost ulovljenih rib se podpirajo naložbe, ki zvišujejo
vrednost ribiških proizvodov, zlasti tiste, ki ribičem omogočajo predelavo, trženje in
neposredno prodajo lastnega ulova.
 Upravičenci
Podpora se dodeli lastnikom ribiških plovil.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnosti javne pomoči v višini 50 % skupnih upravičenih odhodkov za
operacijo . Operacije v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene
do povečanja za 30%.



RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA,
PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA
		 Pravna podlaga
Prvi in tretji odstavek 43. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih
dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje
smeti in morskih odpadkov za povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti 		
iztovorjenih proizvodov, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k 		
varstvu okolja in izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev ter naložbe v gradnjo
ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.
 Upravičenci
Obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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POSPEŠEVANJE OKOLJSKO TRAJNOSTNE, Z VIRI GOSPODARNE,
INOVATIVNE, KONKURENČNE IN NA ZNANJU TEMELJEČE AKVAKULTURE

AKVAKULTURA

V okviru 2. prednostne naloge Unije se bodo izvajali naslednji ukrepi:



INOVACIJE
 Pravna podlaga
47. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Za spodbujanje inovacij v akvakulturi se podpirajo operacije, katerih cilj je:

razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih 		
		 akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje, zmanjšuje odvisnost od ribje moke
		 in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k
		 dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;


razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali
		 bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali 		
		 izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov;


 proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov
		 ali postopkov.

Operacije iz tega člena izvajajo javni ali zasebni znanstveni ali tehnični organi, 		
ki jih priznava država članica in ki potrdijo rezultate takih operacij, ali pa se izvajajo v
sodelovanju z njimi.
O rezultatih operacij, ki prejemajo podporo, države članice v skladu s 119. členom
Uredbe 508/2014/EU ustrezno obveščajo javnost.
 Upravičenci
Javne ali zasebne znanstvene ali tehnične raziskovalne institucije, ki so vpisane v
zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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POSPEŠEVANJE OKOLJSKO TRAJNOSTNE, Z VIRI GOSPODARNE,
INOVATIVNE, KONKURENČNE IN NA ZNANJU TEMELJEČE AKVAKULTURE


PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO
 Pravna podlaga
Točke a, b, c, d, f, g in h prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
V okviru ukrepa se podpira:


produktivne naložbe v akvakulturo;



diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;

posodobitev objektov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih
		 razmer delavcev v akvakulturi;


 izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno
		 z nakupom opreme, namenjene zaščiti objektov akvakulture pred plenilci v naravi;


naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;

obnova obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali 		
		 naložbami za preprečevanje nalaganja blata;


diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, razvojem dopolnilnih
		dejavnosti.


 Upravičenci
Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov in nosilci dopolnilne
dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih odhodkov za operacijo.


PRODUKTIVNE NALOŽBE V ZAPRTE SISTEME V AKVAKULTURI
 Pravna podlaga
Točke e, i in j prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
V okviru ukrepa se podpira:

naložbe za zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter
		 izboljšanje učinkovite rabe virov;


naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na
		 porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali 		
		 kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode,
		 vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture;


spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo
		 v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode
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 Upravičenci
Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov in nosilci dopolnilne
dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih odhodkov za operacijo.


SPODBUJANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA IN POVEZOVANJA V MREŽE
 Pravna podlaga
50. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Za spodbujanje človeškega kapitala na področju akvakulture se bo podpiralo 		
poklicno usposabljanje, širjenje znanstvenega in tehničnega znanja ter inovativnih
praks, pridobivanje novih veščin na področju akvakulture ter v zvezi z zmanjšanjem
okoljskega vpliva dejavnosti akvakulture; spodbujanje varnosti pri delu; izmenjavo
izkušenj in najboljših praks med podjetji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, ali strokovnimi
organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi in 		
tehničnimi organi. Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti oseb, dejavnih v
sektorju akvakulture ter povečati ali ohraniti stopnjo zaposlitve v tem sektorju.
 Upravičenci
Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov in nosilci dopolnilne
dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih odhodkov za operacijo.



POVEČANJE POTENCIALA LOKACIJ ZA AKVAKULTURO
 Pravna podlaga
Točka a prvega odstavka 51. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj akvakulture ob 			
upoštevanju postopkov prostorskega načrtovanja, kadar je to ustrezno; določitev in
kartiranje območij, kjer bi bilo treba izključiti dejavnosti akvakulture, da bi se 		
ohranila vloga teh območij v delovanju ekosistema.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
		 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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PREHOD NA SISTEM ZA OKOLJSKO RAVNANJE IN PRESOJO TER 		
EKOLOŠKA AKVAKULTURA
 Pravna podlaga
53. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
podpira prehod s konvencionalnih metod akvakulture na ekološko akvakulturo 		
v smislu Uredbe 834/2007/ES in Uredbe 710/2009/ES. Podpora se dodeli v obliki 		
nadomestila za največ tri leta v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko 		
pridelavo. Nadomestilo se izračuna na podlagi izgube prihodka ali dodatnih 		
stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo.
 Upravičenci
Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov in nosilci dopolnilne
dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.



AKVAKULTURA, KI ZAGOTAVLJA OKOLJSKE STORITVE
 Pravna podlaga
Točka a in b prvega odstavka 54. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Ukrep akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, spodbuja:

izvajanje metod akvakulture, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za
		 katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij
		 NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES;


sodelovanje, v zvezi z neposredno povezanimi stroški, pri ohranjanju
		 in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje 		
		 in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo 		
		 pod njihovim nadzorom.


 Upravičenci
Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov in nosilci dopolnilne
dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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UKREPI JAVNEGA ZDRAVJA
 Pravna podlaga
55. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Ukrep javno zdravje se izvaja v obliki nadomestil za gojitelje mehkužcev za 		
začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev izključno zaradi javnega 		
zdravja. Nadomestilo se lahko podeli le, kadar začasna ustavitev pridobivanja 		
gojenih mehkužcev traja več kot štiri mesece zapored ali je izguba zaradi začasne
ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev večja od 25 % letnega prometa 		
zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v
preteklih treh letih. Nadomestilo se lahko izplača za največ 12 oziroma v 			
upravičljivih primerih za 24 mesecev v celotnem programskem obdobju 2014–2020.
 Upravičenci
Podjetja z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA

V okviru 3. prednostne naloge Unije se bodo izvajali naslednji ukrepi:


NADZOR IN IZVRŠEVANJE
 Pravna podlaga
76. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Podpira se izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje,
kot je določen v 36. členu Uredbe 1380/2013/EU in podrobneje opredeljen v Uredbi
1224/2009/ES v Republiki Sloveniji oziroma v zvezi s slovenskim ribištvom skladno z
določili 76. člena Uredbe 508/2014/EU.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.



ZBIRANJE PODATKOV
 Pravna podlaga
77. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Podpira se zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov, kot je določeno v prvem 		
in drugem odstavku 25. člena Uredbe 1380/2013/EU ter nadalje opredeljeno v Uredbi
199/2008/ES. Do podpore so upravičene zlasti naslednje vrste dejavnosti:

zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov za znanstvene analize in izvajanje 		
		 skupne ribiške politike;


nacionalni, transnacionalni in podnacionalni večletni programi vzorčenja, če se
		 nanašajo na staleže, zajete s skupno ribiško politiko;


spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s 		
		 spremljanjem prilova morskih organizmov, na primer morskih sesalcev in ptičev;
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raziskave na morju;

sodelovanje predstavnikov držav članic in regionalnih organov na regionalnih
		 usklajevalnih sestankih, sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva,
		 v katerih Unija sodeluje kot pogodbena stranka ali opazovalka, ali na sestankih
		 mednarodnih organov, pristojnih za znanstvene nasvete;


izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja pilotnih 		
		 študij za izboljšanje obstoječih sistemov zbiranja in upravljanja podatkov.


Gre za zbiranje in upravljanje primarnih bioloških podatkov ter tehničnih, okoljskih in
socioekonomskih podatkov v ribištvu in akvakulturi ter socioekonomskih podatkov
v predelovalni industriji v ribištvu.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST (V NADALJEVANJU:
CLLD), POMENI V SLOVENIJI IZVAJANJE PRISTOPA LEADER V
OBDOBJU 2014–2020 V OKVIRU TREH EVROPSKIH INVESTICIJSKIH
IN STRUKTURNIH SKLADOV (EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO
IN RIBIŠTVO, EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ
PODEŽELJA IN EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ)
V okviru 4. prednostne naloge Unije se bodo izvajali naslednji ukrepi:


PRIPRAVLJALNA PODPORA
 Pravna podlaga
Točka a prvega odstavka 62. člena Uredbe 508/2014/EU in točka a prvega odstavka
35. člena Uredbe 1303/2013/EU
 Povzetek ukrepa
Namen podukrepa »Pripravljalna podpora« je okrepiti oblikovanje lokalnih 		
partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje
za pripravo in izvedbo strategij lokalnega razvoja (SLR), ki ga vodi skupnost.
Pripravljalna podpora je namenjena usposabljanju za lokalne zainteresirane strani,
proučevanju zadevnega območja, dejavnostim, povezanim s pripravo SLR, vključno
z dejavnostmi svetovanja in dejavnostmi v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi
stranmi, namenjena pa je tudi za upravne stroške, ki nastanejo med pripravo SLR.
 Upravičenci
Upravičenci do podpore so lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.
 Pogoji upravičenosti:
		  lokalno partnerstvo mora biti oblikovano v skladu z zahtevami za 		
			 oblikovanje lokalne akcijske skupine za ribištvo,
		  pripravljena mora biti SLR in predložena v potrditev z vsemi zahtevanimi
			 elementi in
		  posamezno lokalno partnerstvo lahko v potrditev predloži največ eno SLR.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Javna podpora za potrjeno SLR se izplača v obliki pavšalnega zneska v višini 20.000
evrov. Javna podpora za zavrnjeno SLR se izplača na podlagi dejansko nastalih in
plačanih stroškov v povezavi z upravičenimi dejavnostmi. V tem primeru je najvišji
znesek javne podpore do 10.000 evrov.
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IZVAJANJE STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, 		
VKLJUČNO S TEKOČIMI STROŠKI IN ANIMACIJO ZA DELOVANJE LOKALNIH
AKCIJSKIH SKUPIN
 Pravna podlaga
Točki b in d prvega odstavka 62. člena in 63. člen Uredbe 508/2014/EU, 35. člen 		
Uredbe 1303/2013/EU ter IV. in XV. poglavje Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.
 Povzetek ukrepa
1. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost:
Namen ukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 		
razvoja, ki ga vodi skupnost«, je sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij
lokalne akcijske skupine za ribištvo ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k
uresničevanju ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega razvoja. Ti cilji so:

 zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in
		 spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in 		
		akvakulture;

podpiranje diverzifikacije znotraj ali izven gospodarskega ribištva, vseživljenjskega
		 učenja in ustvarjanja delovnih mest na ribiških območjih in območjih akvakulture;


 povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti ribiških območij in območij 		
		 akvakulture, vključno z dejavnostmi za ublažitev podnebnih sprememb;
 spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine na ribiških območjih in
		 območjih akvakulture, vključno z ribištvom, akvakulturo in pomorsko kulturno
		dediščino;

krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju ter gospodarjenje z lokalnimi
		 ribolovnimi viri in upravljanje pomorskih dejavnosti.


2. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:
Podpora iz ukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena
za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju lokalne akcijske
skupine za ribištvo, vključno s spremljanjem in vrednotenjem strategije lokalnega
razvoja, animaciji območja lokalne akcijske skupine za ribištvo in pomoči 		
potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
Skladno s 35. členom Uredbe 1303/2013/EU in VI. poglavjem Uredbe o izvajanju 		
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 podpora
zajema: tekoče stroške, povezane z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega 		
razvoja, ki ga vodi skupnost, in sicer so to operativni stroški, stroški za osebje, 		
stroški usposabljanja, stroške animacije lokalnega razvoja, stroški, namenjeni za 		
odnose z javnostmi, finančni stroški ter stroški, povezani s spremljanjem in 		
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vrednotenjem te strategije iz točke g tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 Upravičenci
1. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost:
Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za ribištvo ter fizične
in pravne osebe.
2. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:
Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za ribištvo.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
1. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost:
Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi lokalna akcijska skupina za
ribištvo do zgornje meje, določene v finančnih določbah zadevnega sklada:
Najvišja stopnja javne podpore je 50 odstotkov upravičenih stroškov operacije. 		
Lokalna akcijska skupina za ribištvo lahko uporabi intenzivnost javne podpore med
50 odstotkov in 100 odstotki skupnih upravičenih odhodkov, če operacija zagotavlja
javni dostop do njenih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:


je v javnem interesu,



ima skupnega upravičenca ali



ima inovativne značilnosti na lokalni ravni.

2. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:
Stopnja javne podpore, ki jo krije glavni sklad (to je sklad, katerega prispevek 		
finančnih sredstev je na podlagi določenega finančnega okvira na posameznem
območju najvišji), je do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Lokalna akcijska skupina
za ribištvo lahko v zahtevku za izplačilo določi nižjo stopnjo podpore.
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DEJAVNOSTI SODELOVANJA
 Pravna podlaga
64. člen Uredbe 508/2014/EU in točka c prvega odstavka 35. člena Uredbe
1303/2013/EU
 Povzetek ukrepa
Sofinanciranje stroškov lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki nastanejo pri 		
izvajanju posameznih operacij sodelovanja lokalne akcijske skupine za ribištvo 		
tako znotraj države (sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo)
kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih 		
državah (transnacionalno sodelovanje).
Podpora se lahko dodeli:
 medregijskim ali transnacionalnim projektom sodelovanja;

za pripravljalno tehnično podporo za medregijske in transnacionalne projekte
		 sodelovanja, če lahko lokalne akcijske skupine za ribištvo dokažejo, da se 		
		 pripravljajo na izvedbo projekta.


Izraz »medregijsko sodelovanje« pomeni sodelovanje znotraj države članice, izraz
»transnacionalno sodelovanje« pa pomeni sodelovanje med območji različnih držav
članic ali sodelovanje med vsaj enim ozemljem države članice z enim ali več ozemlji
v tretjih državah.
Partner lokalne akcijske skupine za ribištvo v okviru ESPR – poleg drugih lokalnih
akcijskih skupin za ribištvo – lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki izvaja strategijo
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v Uniji ali zunaj nje.
 Upravičenci
Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za ribištvo.
Lokalne akcijske skupine za ribištvo v sodelovanju z drugimi lokalnimi akcijskimi
skupinami za ribištvo v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih
partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav pripravijo operacijo sodelovanja
lokalne akcijske skupine za ribištvo.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi lokalna akcijska skupina za
ribištvo. Najvišja stopnja javne podpore je lahko 85 odstotkov upravičenih stroškov
posamezne operacije. Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih
pomoči.
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TRŽENJE IN PREDELAVA
V okviru 5. prednostne naloge Unije se bodo izvajali naslednji ukrepi:


ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV
 Pravna podlaga
Točka a prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev
ali medpanožnih organizacij, ki se priznajo v skladu z oddelkom II poglavja II
Uredbe 1379/2013/EU.



ANALIZA TRGA
 Pravna podlaga
Točka d prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanja tržnih raziskav in študij
o odvisnosti Unije od uvoza.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.



SLEDLJIVOST RIBIŠKIH PROIZVODOV
 Pravna podlaga
Točka e prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Prispevanje k sledljivosti ribiških proizvodov ali proizvodov iz akvakulture in, če je
ustrezno, vzpostavitev znaka za okolje za ribiške proizvode in proizvode iz 		
akvakulture za vso Unijo, kot je določeno v Uredbi 1379/2013/EU. Ukrep je namenjen
izboljšanju sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture z dodatnimi
informacijami za potrošnika o poreklu in izvoru izdelka oziroma živila, načinu 		
proizvodnje, skladiščenju, temperaturnem režimu itd., ki pomenijo dodano vrednost
oziroma dodatne informacije za potrošnika. Potrošniki bodo na podlagi dodatnih
preverljivih informacij lahko izbrali proizvode, ki so gojeni/ulovljeni v znanem 		
okolju, kar bodo lahko preverili na samem mestu nakupa.
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 Upravičenci
Ribiči fizične osebe, podjetja z registrirano dejavnostjo morskega ribištva in
gojenja vodnih organizmov, nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave
vodnih organizmov na kmetiji ter podjetja registrirana za dejavnost predelave in
konzerviranja rib, rakov in mehkužcev.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih odhodkov za operacijo.


PROMOCIJSKE KAMPANJE
 Pravna podlaga
Točka g prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Izvajanje regionalnih, nacionalnih ali transnacionalnih komunikacijskih
in oglaševalskih kampanj za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških 		
proizvodih in proizvodih iz akvakulture.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.



PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE
 Pravna podlaga
69. člen Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Ukrep je namenjen naložbam v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz 		
akvakulture, ki:

prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z
		 obdelavo odpadkov;



izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;

podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo, vendar ne morejo biti namenjene
		 prehrani ljudi;


se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih 		
		 dejavnostih predelave;


32 ESPR 2014 - 2020

POSPEŠEVANJE TRŽENJA IN PREDELAVE

se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena
		 Uredbe 834/2007/ES;


bodo omogočile nove ali izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke
		 ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.


 Upravičenci
Podjetja registrirana za dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev
ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave vodnih organizmov na kmetiji.
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih stroškov za operacijo.
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CELOSTNA POMORSKA POLITIKA
V okviru 6. prednostne naloge Unije se bodo izvajali naslednji ukrepi:


CELOSTNI POMORSKI NADZOR
 Pravna podlaga
Točka a prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Dejavnosti v okviru tega ukrepa bodo prispevale k ciljem celostnega pomorskega
nadzora in zlasti k ciljem skupnega okolja za izmenjavo informacij.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.



SPODBUJANJE VAROVANJA MORSKEGA OKOLJA IN TRAJNOSTNA RABA
MORSKIH IN OBALNIH VIROV
 Pravna podlaga
Točka b prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Dejavnosti v okviru tega ukrepa so namenjene varovanju morskega okolja, zlasti
njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja 		
Natura 2000, v skladu z obveznostmi iz direktiv 92/43/EGS in 2009/14/ES.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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IZBOLJŠANJE ZNANJA O STANJU MORSKEGA OKOLJA
 Pravna podlaga
Točka c prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU
 Povzetek ukrepa
Dejavnosti v okviru tega ukrepa so namenjene izboljšanju poznavanja stanja 		
morskega okolja zaradi izdelave programov spremljanja in programov ukrepov iz
Direktive 2008/56/ES v skladu z obveznostmi iz navedene direktive.
 Upravičenci
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Stopnja intenzivnosti javne pomoči
Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.
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OBVEZNOSTI OZNAČEVANJA SOFINANCIRANIH DEJAVNOSTI
Vsak upravičenec ima obveznost informiranja in obveščanja javnosti oziroma označevanja vira sofinanciranja vedno, ko izvaja
dejavnosti, ki prejemajo podporo iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so dejavnosti sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter
iz proračuna Republike Slovenije.
Način označevanja se razlikuje glede na vrsto dejavnosti in višino skupne javne podpore. Navodila organa upravljanja za
obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 so dostopna na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si
PODATKI ZA STIKE
Za dodatne informacije glede Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 se lahko obrnete na spodaj navedene točke za stike.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
E-pošta: espr.mkgp@gov.si
Telefon: 01 478 90 00
Spletna stran: http://www.ribiski-sklad.si
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160, 1000 Ljubljana
E-pošta: aktrp@gov.si
Telefon: 01 580 7792
Spletna stran: www.arsktrp.gov.si
Avtor priročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za lovstvo in ribištvo
Idejna zasnova: Korpmedia, d. o. o.
Avtorji fotografij: arhiv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Aleš Kobav, David Lotrič, OAS Ribič
Jezikovni pregled: Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije
Oblikovanje: Korpmedia, d. o. o.
Tisk: Tiskarna Nanoti
Izdalo in založilo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, november 2015
Naklada: 1000 izvodov
Za vsebino je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski sklad za pomorstvo
in ribištvo, in Republika Slovenija.
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