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O ZBIRKI ORODIJ ZA VREDNOTENJE ESPR
Zbirka orodij za vrednotenje ESPR je referenčni dokument, ki dopolnjuje delovni dokument za vrednotenje ESPR. Cilj
delovnega dokumenta in zbirke orodij je izboljšati skladnost ter zanesljivost vrednotenja programov ESPR.
Zbirka orodij vključuje vrsto podatkovnih listov, ki so povezani s procesom vrednotenja ESPR ter prilagojeni različnim
vrstam operativnega programa in vrednotenj. Vsak organ upravljanja (OU) bi se moral na podlagi kontrolnega seznama
v Oddelku 2 delovnega dokumenta o vrednotenju ESPR odločiti, kateri del zbirke orodij je najbolj primeren za zadevno
nalogo.
V zbirki orodij je šest oddelkov, ki so na kratko opisani v nadaljevanju.

Oddelek 1: Podatkovni listi za vrednotenje procesa
Vrednotenje procesa je treba izvesti v fazi izvajanja programa ESPR. Vrednotenje služi za ocenjevanje, ali se
program primerno upravlja, da se ga lahko po potrebi izboljša še med izvajanjem. V idealnem primeru se
vrednotenje procesa izvaja v prvi polovici programskega obdobja, v drugi polovici pa se kasneje preveri, ali so
morebitne spremembe prinesle želene rezultate.
Oddelek o vrednotenju procesa v tej zbirki orodij vsebuje 12 podatkovnih listov, vsak od njih pa pokriva eno vprašanje
vrednotenja:

Partnerstvo
• Ali so udeleženi pravi deležniki/partnerji?
• Kako uspešno so bili deležniki/partnerji udeleženi pri izvajanju OP?

Izvajanje
•
•
•
•
•
•

Kako učinkovita je struktura upravljanja?
Ali so upravni postopki uspešni skozi celotni življenjski cikel projekta?
Kako učinkovit je napredek proti mejnikom in ciljem?
Ali so se ukrepi za spodbujanje enakosti spolov in nediskriminacije izvajali uspešno?
Ali so se ukrepi za spodbujanje trajnostnega razvoja izvajali uspešno?
Kako uspešen je sistem za spremljanje pri zbiranju, analiziranju in spremljanju kazalnikov učinkov,
finančnih kazalnikov, postopkovnih kazalnikov in kazalnikov rezultatov?
• Kako učinkovite so dejavnosti za izvajanje OP v smislu stroškov in časa?

Komunikacije
• Kako uspešno se s komunikacijsko strategijo dosega, informira in podpira ciljne skupine pri procesu prijave
projekta?
• Ali komunikacijska strategija izboljšuje ozaveščenost o dosežkih programa?
• Ali so instrumenti komunikacijske strategije učinkoviti v smislu stroškov in časa?

Oddelek 2: Podatkovni listi za vrednotenje uspešnosti (raven specifičnega cilja/ukrepa)
Vrednotenje uspešnosti na ravni specifičnega cilja/ukrepa je treba izvesti v obdobju izvajanja OP. Pri tem
vrednotenju se pozornost najprej usmerja v uspešnost izvajanja. Zato bi ga bilo treba izvesti šele, ko je izvedeno
primerno število operacij; če se vrednotenje izvede prehitro, rezultati ne bodo koristni. Temeljno vprašanje
vrednotenja je: Kako učinkoviti so bili ukrepi/operacije ESPR pri doseganju SC in ciljev OP?
Zbirka orodij zagotavlja 47 podatkovnih listov za vrednotenje za ustrezne (pod-)člene ESPR. Nekateri členi
presegajo dva ali več podatkovnih listov. Razdelitev členov sledi logiki ukrepanja ESPR, ki je prikazana v Oddelku
6 zbirke orodij.
OU mora izbrati ukrepe, ki so primerni za vrednotenje, in uporabiti le ustrezne podatkovne liste.

Oddelek 3: Podatkovni listi za vrednotenje učinka (raven PNU)
Vrednotenje učinka na ravni PNU je treba izvesti na koncu izvajanja programa ESPR. Pri tem je treba ovrednotiti,
kako ESPR prispeva k ciljem nacionalne politike.
V zbirki orodij je šest podatkovnih listov za vrednotenje: eden za vsakega od šestih PNU. Pri vrednotenju učinka
je treba primerjati spremembe vrednosti kazalnikov okoliščin z vrednostmi ustreznega seštevka kazalnikov
rezultatov.
V državah članicah z majhnimi pomorskimi in ribiškimi sektorji je lahko učinek ESPR zanemarljiv. Zato je treba
pri vrednotenju upoštevati velikost programa v absolutnem smislu in tudi kot sorazmerje skupnega državnega
proračuna.

Oddelek 4: Seznam metodologij
Oddelek o metodologijah vključuje praktično zbirko preverjenih specifičnih metod vrednotenja. Vanj so vključene
tri preglednice, ki ustrezno prikazujejo:
• osnove metode vrednotenja,
• poglobljene kvalitativne metode,
• poglobljene kvantitativne metode.
Vsaka od preglednic prikazuje:
• seznam metodologij,
• vrsto vrednotenja, za katerega je posamezna metodologija najprimernejša,
• merila vrednotenja, ki jih metodologija obravnava,
• kategorije, za katere je metodologija najprimernejša,
• okvirno število delovnih dni, ki so potrebni v kontekstu ESPR,
• povzetek vsega, kar metodologija vključuje.

Oddelek 5: Ustrezni predpisi
Ta oddelek vsebuje pregled členov predpisov UoSD in ESPR, ki so najpomembnejši za vrednotenje. Za vsak člen
je s kratko opombo navedena stopnja vrednotenja, za katero se uporablja.

Oddelek 6: Logika ukrepanja
Logika ukrepanja ESPR sledi Uredbi ESPR 508/2014. Oddelek 6 prikazuje povezave med PNU, SC, členi in
kazalniki rezultatov. To bi moralo pomagati pri strukturiranju vrednotenj, da bodo sledila logiki ukrepanja in
obravnavala raven, ki je primerna za posamezno vrsto vrednotenja.
Na primer, pri vrednotenju uspešnosti na ravni SC/ukrepa, mora poročilo o vrednotenju obravnavati, kako so z
OP doseženi specifični cilji (SC) s pomočjo ukrepov, povezanih s temi SC. Za vrednotenje učinka na ravni PNU je
treba v poročilu o vrednotenju učinka primerjati dosežke na ravni PNU z dosežki na državni/sektorski ravni.
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1.

PODATKOVNI LISTI ZA VREDNOTENJE PROCESA
Partnerstvo
Glavni namen vrednotenja partnerstva je ovrednotiti uspešnost posvetovanj in udeležbe deležnikov ter partnerjev pri
pripravi, izvajanju, spremljanju in vrednotenju OP.

Merila
presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 1: Uspešnost – vključenost deležnikov/partnerjev
Ali so udeleženi pravi deležniki/partnerji?1
Določeni in vključeni so bili najpomembnejši socialni in gospodarski partnerji.2

Kazalniki
vrednotenja

• Število udeleženih deležnikov
• Vrste udeleženih deležnikov
• Spol udeleženih deležnikov

Metodologija
vrednotenja

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Vrste udeleženih deležnikov/partnerjev:
• regionalni, lokalni, urbani in drugi državni organi,
• gospodarski in socialni partnerji,
• organi, ki zastopajo civilno družbo (vključno s partnerji na področju okolja, nevladnimi organizacijami in organi,
odgovornimi za spodbujanje socialne vključenosti, enakosti med spoloma in nediskriminacije),
• predstavniki ribiškega sektorja (zlasti malo ribištvo), akvakulture, predelave in trženja,
• predstavniki za ukrepe, preusmerjene iz neposrednega v skupno upravljanje (zbiranje podatkov, nadzor in
izvrševanje),
• predstavniki za CPP.

• Analiza podatkov o sestanku usmerjevalnega odbora in odbora za spremljanje (udeleženci, zapisniki itn.).

1
2

V skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 o kodeksu ravnanja.
Med najbolj reprezentativnimi in najpomembnejšimi partnerji bi morale biti ustanove, organizacije ter skupine, ki lahko vplivajo na pripravo, ali pa
bi lahko priprava in izvajanje programov vplivala nanje (Uredba (EU) št. 1303/2013, glede na št. 11).

Metodologija
vrednotenja

Kazalniki Ključne točke,
vrednotenja ki jih je treba
obravnavati

Merila
presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 2: Uspešnost – aktivna udeležba deležnikov/partnerjev

Kako uspešno so bili deležniki/partnerji udeleženi pri izvajanju OP?
Zgoraj navedeni deležniki/partnerji so bili udeleženi pri:
• pripravi poročila o napredku,
• pripravi letnega poročila o izvajanju,
• pripravi in izvajanju OP, vključno s sodelovanjem v odboru za spremljanje (OS).
• Sestava OS
• Vloga deležnikov/partnerjev pri procesu odločanja v okviru OS
• Prispevek deležnikov/partnerjev na sestankih OS in v procesu odločanja

•
•
•
•

Število sestankov na leto
Pogostost udeležbe deležnikov/partnerjev na sestankih OS
Zastopanost spolov na sestankih OS
Zadovoljstvo deležnikov/partnerjev z delovanjem OS, kakovostjo in uspešnostjo odločitev OS itn. ter njihova
udeležba pri procesu odločanja
• Analiza podatkov s sestanka usmerjevalnega odbora in odbora za spremljanje (sodelujoči, zapisnik itn.)
• Intervjuji z izvedbenimi organi in upravljavci intervencij ESPR (OU in OS)
• Intervjuji z deležniki in partnerji

Izvajanje (struktura in procesi upravljanja)
Glavni cilji pri vrednotenju procesa izvajanja so, da se ovrednoti:
• učinkovitost struktur in procesov izvajanja;
• učinkovitost zbiranja podatkov in sistema spremljanja;
• v kolikšni meri so se pri pripravi in izvajanju OP upoštevala horizontalna načela;
• upravne stroške in učinkovitost struktur izvajanja.

Ključne točke, ki jih
je treba obravnavati

Merila presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 3: Uspešnost – struktura upravljanja
Kako učinkovita je struktura upravljanja?

• OU in PO imata primerne strukture in procese za upravljanje izvajanja OP.
• OU ima potrebne organizacijske zmogljivosti in vire (tj. skladnost pri dodeljevanju proračunskih sredstev za cilje OP),
da lahko učinkovito upravlja OP.
• Osebje OU ima potrebna znanja, sposobnosti in čas za učinkovito upravljanje OP.
• Organ za potrjevanje ima ustrezne zmogljivosti, znanje in izkušnje za potrjevanje stroškov in za pripravo ter oddajo
zahtevkov za plačilo Komisiji.
• Sposobnost uporabljati poenostavljene možnosti stroškov.
Obstoj standardov upravljanja:
• sistem kontrole kakovosti, načrtovanje procesov in potek dela.
Uspešnost upravljanja:
• sistem za upravljanje programa,
• mehanizem za odločanje,
• opisi delovnih mest in strukture vodenja.

Metodologija
vrednotenja

Kazalniki
vrednotenja

Zmogljivost na osebni ravni:
• razpoložljivost zadostnih sredstev (osebje in finančni viri za upravljanje),
• razpoložljivost usposabljanja za osebje na področju upravljanja OP,
• razpoložljivost potrebnih znanj za upravljanje OP.
Obstoj standardov upravljanja:
• dostopnost standardov upravljanja,
• ustrezni sistemi upravljanja, vloge in procesi odločanja.
Uspešnost upravljanja:
• mnenja zaposlenih glede zmožnosti upravljanja,
• povprečno trajanje procesa odločanja,
• preglednost procesa odločanja,
• povprečno trajanje postopka plačila,
• preglednost opisa delovnega mesta.
Zmogljivost na osebni ravni:
• obstoj stalnih usposabljanj in razvoja,
• pogostost dejavnosti usposabljanja,
• razpoložljiva finančna sredstva in človeški viri,
• število osebja, ki se usposablja,
• vrste pridobljenih kvalifikacij v zvezi z zahtevami za delo.
• Načrtovanje procesa (npr. analiza sistemov upravljanja/poteka dela pri upravljanju intervencije).
• Intervjuji z izvedbenimi organi in upravljavci intervencij ESPR.

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Merila
presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 4: Uspešnost – upravljanje projektnega cikla
Ali so upravni postopki od prijave projekta do zaključka projekta (projektni cikel) uspešni?
• Program ustvarja rezultate zahtevane kakovosti in v zahtevanem času
• Upravna obremenitev ostane minimalna

Od priprave prijave do oddaje
• Pravočasne informacije o postopkih prijave projekta (na spletnem mestu ali drugih kanalih)
• Podpora za upravičence pri razvoju njihovih operacij
• Prijaznost prijavnih obrazcev do uporabnika
• Uporabnost smernic (npr. glede upravičenosti stroškov itn.)
• Jasnost opisa prijavnega postopka
• Dostopnost podpore OU in svetovanja za prijavitelje
• Upravne ovire za prijavitelje
• Ozka grla v procesu prijave
• Rešitve za upravne ovire
Od ocenjevanja in izbiranja prijav do njihove odobritve
• Čas, ki je potreben za ocenjevanje izpolnjevanja formalnih meril
• Učinkovit postopek za zbiranje manjkajočih dokumentov
• Uvedba rokov za izbirni postopek
• Jasno razvrščanje prijav s pomočjo sistema točkovanja
• Uporaba zunanjih strokovnjakov za vrednotenje prijav
• Preglednost postopka za predložitev informacij o izbiri prijav odboru za spremljanje
• Preglednost meril za prijavitelje
• Jasno argumentiranje v primeru zavrnitve
• Jasnost pogodbe med upravičencem in naročnikom
• Čas, ki je potreben od roka za oddajo do odločitve za odobritev ali zavrnitev

Kazalniki
vrednotenja

Spremljanje projekta do njegovega zaključka
• Jasnost postopka potrjevanja
• Enostavnost poročanja
• Kakovost poročanja
• Enostavnost postopka za spreminjanje operacije
• Dogovori za predhodno financiranje
• Poenostavljene možnosti stroškov in pavšalne cene
• Jasnost upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov
• Jasnost ravnanja z zaslužki
• Čas, ki je potreben za izvedbo plačil
• Enostavnost dokazov o porabi sredstev
• Komunikacije (ESPR čl. 119)
Od priprave do oddaje prijave
• Vrzeli v postopkih upravljanja programa
• Trajanje med različnimi koraki v ciklu upravljanja programa
• Razpoložljivost smernic (da/ne)
• Trajanje izbirnega postopka
• Število stikov upravljavcev programa (OU) s potencialnimi prijavitelji
• Raven zadovoljstva s procesom prijave
• Zaznana jasnost in uporabnost informacij ter vodenje pri prijavi
• Zaznana ustrežljivost OU
Od ocenjevanja in izbiranja prijav do njihove odobritve
• Preglednost izbirnega postopka
• Uporaba zunanjih strokovnjakov
• Odstotek odobrenih projektov v primerjavi s številom prijav
• Zaznana preglednost izbirnega postopka in meril izbire
Spremljanje operacije do njenega zaključka
• Zaznana delovna obremenitev za poročanje
• Zaznana enostavnost postopkov za spreminjanje operacije
• Zadovoljstvo z možnostmi predhodnega financiranja
• Zaznana enostavnost uporabe poenostavljenih možnosti stroškov in pavšalnih cen
• Zaznana jasnost tehničnih vprašanj (upravičeni in neupravičeni stroški, zaslužki, dokaz o porabi sredstev)
• Zadovoljstvo z dolžino časa, ki je potreben za obdelavo zahtevkov za plačilo

Metodologija
vrednotenja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukcija in potrjevanje logike ukrepanja OP/ukrepanja po različnih kvalitativnih in kvantitativnih metodah
Načrtovanje procesa (npr. analiza sistemov upravljanja/poteka dela pri upravljanju intervencije)
Analiza projektne dokumentacije za operacije ESPR (npr. prijavnice, poročila o napredku, končna poročila)
Intervjuji z izvedbenimi organi/upravljavci intervencij ESPR
Intervjuji z izbranimi upravičenci
Intervjuji z deležniki in partnerji
Intervjuji z izbranimi strokovnjaki
Študije primerov (v idealnem primeru temeljijo na razslojenih vzorcih)
Strukturirane ciljne skupine, v katere so vključeni upravičenci ali strokovnjaki
Anketiranje izbranih upravičencev

•
•
•

Napredek proti mejnikom in ciljem je v skladu z OP
OU lahko izvaja učinkovite popravke, če je doseganje ciljnih vrednosti in mejnikov slabo
Program izpolnjuje mejnike okvira uspešnosti za vse PNU

•
•
•
•
•

Napredek finančnih kazalnikov in kazalnikov učinka v zvezi s cilji
Realni cilji
Realni mejniki
Korektivni ukrepi
Mehanizem zgodnjega opozarjanja (npr. stiki s predstavniki glavnih skupin upravičencev)

•

Ciljno razmerje glede uspešnosti (delež dosežene ciljne vrednosti kazalnikov učinka (KU) in finančnih
kazalnikov (FK)) glede mejnikov za leto 2018 za KU in FK ter glede na ciljne vrednosti za leto 2023 za KU in
FK
Sprememba ciljne vrednosti v zvezi z uspešnostjo
Število in vrsta sprememb OP
Stopnja napredka pri izvajanju (trenutna uspešnost v primerjavi z mejnikom/ciljem okvira uspešnosti), tako
postopna kot kumulativna
Stopnja opredeljenih in certificiranih izdatkov (trenutna uspešnost v primerjavi z mejnikom/ciljem okvira
uspešnosti), tako postopna kot kumulativna
Število operacij z vrednostjo 1 (prekinjeno) ali 2 (opuščeno) v polju 9 iz Infosys ter s tem povezana prevzem
obveznosti sklada in razveljavitev prevzema obveznosti
Povprečen čas, ki se porabi, da se operacija v Infosys premakne iz vrednosti 4 v polju 9 (v izvajanju) na
vrednost 5 (v celoti izvedena)
Število in količina prenehanj obveznosti (N-3), prekinitev plačil, finančnih popravkov
Tesnost odnosov med uradnimi osebami GD MARE za geografsko politiko in OU
Analiza finančnih podatkov ter podatkov o postopkih in o kazalnikih, zbranih v elektronskem sistemu
spremljanja (podatki Infosys, čl. 97.1)
Intervjuji z izvedbenimi organi/upravljavci intervencij ESPR
Intervjuji z uradnimi osebami GD MARE za geografsko politiko

Kazalniki
vrednotenja

Merila
presoje

Kako učinkovit je napredek proti mejnikom in ciljem?

Ključne točke,
ki jih je treba
obravnavati

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 5: Uspešnost – napredek proti mejnikom in ciljem ter upravljanje uspešnosti

•
•
•
•
•

Metodologija
vrednotenja

•
•
•
•
•
•

Merila
presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 6: Uspešnost – horizontalna načela – enakost moških in žensk ter nediskriminacija
Ali se ukrepi za vključevanje in spodbujanje horizontalnih načel enakosti moških in žensk ter
nediskriminacije uspešno izvajajo?
Načela enakih možnosti za vse in nediskriminacije (vključno z dostopnostjo za invalide) se v skladu s členom 7 Uredbe o
skupnih določbah št. 1303/2013 spoštujejo v vseh fazah izvajanja OP (izbira projekta, izvajanje projekta, spremljanje,
poročanje in vrednotenje).3

Ključne točke, ki jih
je treba obravnavati

Izbor projektov
• Ali se pri oblikovanju meril za izbiranje projektov upoštevajo enake možnosti in nediskriminacija
• Ali morajo biti v projektih prikazani postopki za enake možnosti in nediskriminacijo
• Ali so projekti podvrženi ocenjevanju skladnosti z načeli enakih možnosti in nediskriminacije ter merili, opredeljenimi
v zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji
Izvajanje projekta
• Ali se nosilci projekta zavedajo vprašanj enakih možnosti in nediskriminacije
• Ali so deležniki vključeni v proces izvajanja
• Ali imajo invalidi dostop do projektov
• Pomen, ki je pri izvajanju projektov pripisan vidiku enakosti spolov
• Ali je bila obravnavana možnost usposabljanja glede enakih možnosti
• Ali je dostopno otroško varstvo, da se ženskam in moškim zagotovi enakovredna udeležba pri dejavnostih
• Ali so dejavnosti v smislu lokacije dostopne vsem (npr. dostopne z javnim prevozom)
Spremljanje
• Sestava OS in OU v smislu zastopanosti spolov

vrednotenja

Metodologija

Kazalniki
vrednotenja

Vrednotenje
• Ali načrt vrednotenja upošteva enake možnosti in nediskriminacijo
• Specifični prispevek programa k spodbujanju enakosti spolov in nediskriminacije
• Izkušnje s težavami pri izvajanju ukrepov in načel na področju enakih možnosti in nediskriminacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Število žensk in moških v OS
Število žensk in moških v OU (ki delajo na ESPR)
Število žensk in moških, ki sodelujejo v operacijah (če je primerno, Infosys)
Število žensk in moških, ki imajo korist od izboljšanih storitev
Število žensk in moških, ki imajo korist od usposabljanj
Mnenja upravičencev in/ali deležnikov o enakosti spolov in nediskriminaciji
Mnenja upravičencev in/ali deležnikov o ravni ustreznih ukrepov, povezanih z enakostjo spolov in nediskriminacijo
Analiza projektne dokumentacije za operacije ESPR (npr. prijavnice, poročila o napredku, končna poročila)
Analiza podatkov s sestanka usmerjevalnega odbora in odbora za spremljanje (sodelujoči, zapisnik itn.)
Analiza finančnih podatkov ter podatkov o postopkih in o kazalnikih, zbranih v elektronskem sistemu spremljanja
(podatki Infosys, čl. 97.1)
• Intervjuji z izvedbenimi organi/upravljavci intervencij ESPR
• Intervjuji z deležniki in partnerji
• Intervjuji z izbranimi upravičenci

3 Npr. vključevanje deležnikov v proces izvajanja programa; uporaba specifičnih meril za izbiranje; vključevanje dostopnosti za invalide; uporaba
podatkov v podatkovni zbirki o spremljanju, ki omogoča ocenjevanje spodbujanja enakosti spolov/nediskriminacijo/trajnostni razvoj; dogovori
za usposabljanje ustreznega upravnega osebja o tej temi.

vrednotenja

Metodologija

Kazalniki Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati
vrednotenja

Merila
presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 7: Uspešnost – horizontalna načela – trajnostni razvoj
Ali se ukrepi za vključevanje in spodbujanje horizontalnega načela trajnostnega razvoja, tj. za ohranjanje,
zaščito in izboljšanje kakovosti okolja, izvajajo uspešno?
Načela trajnostnega razvoja v skladu s členom 8 Uredbe o skupnih določbah 1303/2013 se spoštujejo v vseh fazah
izvajanja OP (izbira projekta, izvajanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje)4

• Ali se načela trajnostnega razvoja (zahteve po varstvu okolja, učinkovitost virov, blažitev podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje, biotska raznovrstnost, pripravljenost na nesreče, preprečevanje in obvladovanje tveganj)
upoštevajo pri izbiranju projekta (npr. merilih za izbor) ter njegovem izvajanju, spremljanju (npr. ustrezni podatki v
podatkovni zbirki) in vrednotenju
• Ali so deležniki vključeni v proces izvajanja programa
• Ali je usposabljanje organiziralo ustrezno osebje
• Težave pri izvajanju zadevnih operacij
• Ali so se izvajali ukrepi, povezani z obveznostjo iztovarjanja, varstvom biotske raznovrstnosti, morskimi odpadki in
Naturo 2000 ter selektivnostjo in izkoristkom goriva
• Število deležnikov v OS
• Število ukrepov, ki spodbujajo trajnostni razvoj
• Mnenja upravičencev in deležnikov o ustreznem izvajanju trajnostnega razvoja v ESPR

• Analiza projektne dokumentacije za operacije ESPR (npr. prijavnice, poročila o napredku, končna poročila)
• Analiza podatkov s sestanka usmerjevalnega odbora in odbora za spremljanje (sodelujoči, zapisnik itn.)
• Analiza finančnih podatkov ter podatkov o postopkih in o kazalnikih, zbranih v elektronskem sistemu spremljanja
(podatki Infosys, čl. 97.1)
• Intervjuji z izvedbenimi organi/upravljavci intervencij ESPR
• Intervjuji z deležniki in partnerji
• Intervjuji z izbranimi upravičenci
• Posvetovanje z izbranimi strokovnjaki (npr. delfska metoda)
• Strukturirane ciljne skupine, v katere so vključeni upravičenci ali strokovnjaki

4 Npr. vključevanje deležnikov v proces izvajanja programa; uporaba specifičnih meril za izbiranje; vključevanje dostopnosti za invalide; uporaba
podatkov v podatkovni zbirki o spremljanju, ki omogoča ocenjevanje spodbujanja enakosti moških in žensk/nediskriminacijo/trajnostni razvoj,
dogovori za usposabljanje ustreznega upravnega osebja o tej temi.

Vprašanje
vrednotenja

Sistem spremljanja lahko zbira, analizira in spremlja zahtevane kazalnike, kot so opredeljeni v programu
Uradna poročila (poročila o napredku in LPI) so pravočasno izdelana in izpolnjujejo zahteve Komisije za poročanje (čl. 52
UoSD)

Vprašanje
vrednotenja

Kazalniki
vrednotenja

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Kako uspešen je sistem za spremljanje pri zbiranju, analiziranju in spremljanju kazalnikov učinkov, finančnih
kazalnikov, postopkovnih kazalnikov ter kazalnikov rezultatov, kot so opredeljeni v programu?

Merila
presoje

Podatkovni list o procesu 8: Uspešnost – sistem spremljanja

•
•
•
•
•
•
•
•

Infosys je vzpostavljen in deluje
Št. FAME čl. 97.1 poročila o napakah
Jasnost opredelitve pravice do obiska podatkovne zbirke zadevnih organov
Zbiranje podatkov
Združljivost nacionalnih sistemov s sistemom ESPR
Združljivost LPI s SFC2014
Pravočasnost odobritve s strani OS in predložitve LPI Komisiji
Obsežnost in jasnost poročil za odbor za spremljanje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čas med oddajo in odobritvijo LPI
Čl. 97.1 število napak
Dostopnost podatkovne zbirke
Dostopna in popolna zbirka podatkov
Kakovost zbranih podatkov
Število in vrsta razlik med sistemom ESPR in državnim sistemom za spremljanje
Število in vrsta razlik med LPI in SFC2014
Trajanje odobritve in oddaje poročil
Zaznana jasnost poročil za člane OS
Analiza podatkov in ocena verjetnosti
Intervjuji z OU
Intervjuji s strokovnjaki
Intervjuji s člani OS

Vprašanje
vrednotenja

Prijave so pravočasno obdelane, sredstva pa so pravočasno zagotovljena upravičencem
Ukrepi/načrti so se izvajali ob razumnih stroških za upravo
Upravni stroški ukrepov/načrtov se razlikujejo od stroškov primerljivih dejavnosti v
preteklem obdobju

vrednotenja

Metodologija

Kazalniki Ključne točke,
vrednotenja ki jih je treba
obravnavati

Kako stroškovno in časovno učinkovite so dejavnosti za izvajanje OP?

Merila
presoje

Podatkovni list o procesu 9: Učinkovitost – izvajanje OP

• Strošek na operacijo
• Ali so stroški višji ali nižji v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem
• Ali so stroški višji ali nižji v primerjavi s podobnimi intervencijami, financiranimi iz državnih ali regijskih programov
• Strošek (tj. izdatek za upravljanje OP, ne za operacijo) na prijavo v primerjavi s podobnimi ukrepi v predhodnem
programskem obdobju ali v primerjavi z drugimi skladi ESI v programskem obdobju 2014–2020
• Povprečen čas od prijave do odločitve
• Povprečen čas od prijave do zagotovitve sredstev za odobrene projekte
• Načrtovanje procesa (npr. analiza sistemov upravljanja/poteka dela pri upravljanju intervencije)
• Analiza stroškov (npr. analiza stroškovne učinkovitosti, analiza stroškov in koristi)

Komunikacije
Glavni cilji vrednotenja komunikacijske strategije so, da se presodi:
•
učinkovitost dejavnosti za obveščanje splošne javnosti in možnih prosilcev ter upravičencev o financiranju ESPR in
doseženih rezultatih,
•
učinkovitost komunikacijske strategije in instrumentov.

Metodologija
vrednotenja

Kazalniki Ključne točke,
vrednotenja ki jih je treba
obravnavati

Merila presoje

Vprašanje
vrednotenja

Podatkovni list o procesu 10: Uspešnost – doseganje ciljnih skupin
Kako uspešna je komunikacijska strategija v smislu doseganja, informiranja in podpiranja ciljne skupine pri
procesu prijave na projekt?
•
•
•
•
•
•

Določen in opisan je bil obseg ciljnih skupin
Uporabljen je bil obseg različnih komunikacijskih kanalov
Določene ciljne skupine, sektorski deležniki in razširjevalci so bili doseženi ter ustrezno obveščeni
Ciljne skupine se zavedajo dostopne podpore in kako se prijaviti
Zmogljivost potencialnih prijaviteljev projektov se je povečala
Poroča se o horizontalnih načelih

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stopnja, do katere so določene ciljne skupine dosežene in obveščene
Zaznava ciljnih skupin
Število ukrepov
Število prijav
Stopnja, do katere se poroča o horizontalnih načelih
Število kontaktov ciljnih skupin z OU
Število komunikacij in ukrepov javnega obveščanja
Vrsta komunikacije in ukrepov javnega obveščanja
Število prijav
Razmerje števila prijav glede na število izbranih projektov
Zaznana raven informacij ciljne skupine
Zaznana raven informacij OU
Analiza projektne dokumentacije za operacije ESPR (npr. prijavnice, poročila o napredku, končna poročila)
Analiza medijev in komunikacij (tehnike za ocenjevanje učinkov informacijskih in komunikacijskih dejavnosti
npr. analitika Google, sledenje ključnih besed, razčlenitev medijev)
Intervjuji z izvedbenimi organi/upravljavci intervencij ESPR
Intervjuji z izbranimi upravičenci
Intervjuji z deležniki in partnerji
Anketiranje izbranih upravičencev

•
•
•
•

Ali komunikacijska strategija prispeva k izboljšanju ozaveščenosti o dosežkih programa?

•
•
•
•

Obseg poročanja o dosežkih programa s pomočjo medijev, spletnega mesta, strokovnih publikacij itn.
Obseg preoblikovanja operacij v zgodbe za javnost
Ozaveščenost o dosežkih programa med ciljnimi skupinami
Ozaveščenost o prispevku EU

•
•
•
•
•

Stopnja ozaveščenosti med ciljnimi skupinami
Število člankov in zgodb v specializiranih javnih medijih
Število zgodb, ki jih FAME izbere in objavi na naslovu europa.eu
Število dogodkov
Zaznani učinek komunikacijskih kanalov

•
•
•
•
•
•

Popis in analiza literature (npr. pregled obstoječih raziskav in ugotovitev vrednotenj, spletnih objav)
Analiza medijev in komunikacij (tehnike za ocenjevanje učinkov informacijskih in komunikacijskih dejavnosti)
Intervjuji z izvedbenimi organi/upravljavci intervencij ESPR
Intervjuji z izbranimi upravičenci
Anketiranje izbranih upravičencev
Anketiranje celotne populacije upravičencev

vrednotenja

Kazalniki Ključne točke,
vrednotenja ki jih je treba
obravnavati

Javni in sektorski deležniki se zavedajo dosežkov programa

Metodologija

Merila Vprašanje
presoje vrednotenja

Podatkovni list o procesu 11: Uspešnost – zavedanje dosežkov

Ali so instrumenti komunikacijske strategije učinkoviti (v smislu stroškov na učinek in čas)?

• Stroški različnih komunikacijskih ukrepov in zaznan učinek na ciljne skupine
• Stroški komunikacijskih ukrepov v primerjavi s predhodnim programskim obdobjem

• Anketiranje deležnikov
• Analiza stroškov (npr. analiza stroškovne učinkovitosti, analiza stroškov in koristi)

vrednotenja

Kazalniki Ključne točke,
vrednotenja ki jih je treba
obravnavati

Stroški komunikacijske strategije so v skladu s podobnimi stroški drugih komunikacijskih strategij ali s komunikacijsko
strategijo predhodnega programskega obdobja

Metodologija

Merila Vprašanje
presoje vrednotenja

Podatkovni list o procesu 12: Učinkovitost – komunikacije

•
•
•
•

Zaznani učinek komunikacijskih kanalov
Stroški komunikacijskih ukrepov
Stroški in doseg različnih komunikacijskih kanalov (internet, tisk, dogodki itn.)
Razmerje med zaznanimi učinki in stroški
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PODATKOVNI LISTI
Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 1: Člen 37 – Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih
ukrepov ter regionalnega sodelovanja

32

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 2: Čl. 38 – Omejitev učinka ribolova na morsko okolje in
prilagajanje ribolova varstvu vrst (vključno s čl. 44.1.c. Ribolov v celinskih vodah)
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Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 3: Člen 39 – Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih
bioloških virov
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Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 4: Člen 40.1.A – Varstvo in ohranjanje morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti

35

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 5: Čl. 43.2 – Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja

36

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 6: Čl. 40.1.b–g – Varstvo in ohranjanje biotske
raznovrstnosti ter ekosistemov in ureditve nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti
(vključno s čl. 44.6, Ribolov v celinskih vodah)

37

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 7: Čl. 34 – Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

39

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 8: Čl. 36 Podpora sistemom za dodelitev ribolovnih
možnosti

40

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 9: Čl. 27 Svetovalna služba

42

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 10: Čl. 30 Diverzifikacija in nove oblike prihodka (vključno s
čl. 44.4 Ribolov v celinskih vodah)

43

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 11: Čl. 31 Zagonska podpora za mlade ribiče (vključno s čl.
44.2 Ribolov v celinskih vodah)

44

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 12: Čl. 32 Zdravje in varnost (vključno s čl. 44.1.b Ribolov v
celinskih vodah)

45

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 13: Čl. 33 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

46

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 14: Čl. 35 Vzajemni skladi za škodljive podnebne pojave in
okoljske nesreče

47

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 15: Čl. 40.1.h Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti
ter ekosistemov in ureditve nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti

48

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 16: Čl. 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in
uporaba naključnega ulova (vključno s čl. 44.1.c. Ribolov v celinskih vodah)

49

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 17: Čl. 43.1 + 3 – Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja (vključno s čl. 44.1.f, Ribolov v celinskih vodah)

50

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 18: Člen 26 Inovacije (vključno s čl. 44.3 Ribolov v celinskih
vodah)

51

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 19: Čl. 28 Partnerstva med znanstveniki in ribiči (vključno s
čl. 44.3 Ribolov v celinskih vodah)

52

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 20: Čl. 41.1.a, b, c Energetska učinkovitost in ublažitev
podnebnih sprememb (vključno s čl. 44.1.d, Ribolov v celinskih vodah)

53

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 21: Čl. 41.2 Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih
sprememb (vključno s čl. 44.1.d, Ribolov v celinskih vodah)

54

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 22: Čl. 29.1.a, b Spodbujanje človeškega kapitala,
ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga (vključno s čl. 44.1.a. Ribištvo v celinskih vodah)

55

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 23: Čl. 29.1.c, Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja
delovnih mest in socialnega dialoga (vključno s čl. 44.1.a. Ribištvo v celinskih vodah)

56

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 24: Čl. 47 Inovacije

57

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 25: Čl. 49 Upravljanje, službe za zagotavljanje
nadomeščanja in svetovalne storitve za objekte akvakulture

59

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 26: Čl. 48.1 a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo

60

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 27: Čl. 52 Spodbujanje novih ribogojnic, ki izvajajo
trajnostno akvakulturo

61

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 28: Člen 48.1.k Produktivne naložbe v akvakulturo –
povečanje energetske učinkovitosti, obnovljiva energija

62

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 29: Čl. 48.1.e, i, j, Produktivne naložbe v akvakulturo –
varstvo okolja in učinkovita raba virov

63

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 30: Čl. 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

64

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 31: Čl. 53 Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo
ter ekološka akvakultura.

65

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 32: Čl. 54 Akvakultura zagotavlja okoljske storitve

66

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 33: Čl. 55 Ukrepi za javno zdravje

67

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 34: Čl. 56 Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

68

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 35: Čl. 57 Zavarovanje staleža v akvakulturi

69

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 36: Čl. 50 Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v
mreže

70

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 37: Čl. 77 Zbiranje podatkov

73

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 38: Čl. 76 Nadzor in izvrševanje

74

24

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 39: Čl. 62.1.a Podpora ESPR za lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost

75

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 40: Čl. 63 Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost

76

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 41: Čl. 64 Dejavnosti sodelovanja

77

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 42: Čl. 66 Načrti proizvodnje in trženja

78

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 43: Čl. 67 Pomoč za skladiščenje

79

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 44: Čl. 68 Ukrepi za trženje

80

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 45: Čl. 70 Ureditev nadomestil

81

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 46: Čl. 69 Predelava proizvodov iz ribištva in ribogojstva

82

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 47: Upravičene operacije

83

KRATICE
LPI
SRP
KO
CISE
LRS
EK
UoSD
OZP
GD
KV
ESPR
NV
PS FAME
LASR
BT
PO
MSRM
CPP
CPS
SRC
KVV
kW
OU
OS
ZMO
ODMS
KU
OP
OrP
KR
SC
SFC
ZTGOR
PPPN
FP
PNU

Letno poročilo o izvajanju
Skupna ribiška politika
Kazalnik okoliščin
Skupno okolje za izmenjavo informacij
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
Evropska komisija
Uredba o skupnih določbah
Okvir za zbiranje podatkov
Generalni direktorat
Kazalnik vrednotenja
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Načrt vrednotenja
Podporna skupina Evropske komisije za spremljanje in vrednotenje ribištva in akvakulture
v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Lokalna akcijska skupina za ribištvo
Bruto tonaža
Posredniški organ
Mednarodni svet za raziskovanje morja
Celostna pomorska politika
Celoviti pomorski sistemi
Skupni raziskovalni center
Ključno vprašanje vrednotenja
Kilovat
Organ upravljanja
Odbor za spremljanje
Zaščiteno morsko območje
Okvirna direktiva o morski strategiji
Kazalnik učinka
Operativni program
Organizacija proizvajalcev
Kazalnik rezultatov
Specifični cilji
Elektronska izmenjava informacij o deljenem upravljanju skladov
med državami članicami in Evropsko komisijo
Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo
Prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti
Formalni pogoji
Prednostna naloga Unije

2. VREDNOTENJE USPEŠNOSTI (RAVEN SPECIFIČNEGA
CILJA/UKREPA) – PODATKOVNI LISTI
Izbira vrednotenja na ravni SC/ukrepa je usmerjena v vrednotenje uspešnosti izvedbe ukrepov za doseganje specifičnih ciljev
(SC) ESPR.

Temeljno ključno vprašanje vrednotenja (KVV) na ravni SC/ukrepa je: Kako uspešne so bile operacije/ukrepi

ESPR pri doseganju ciljev OP?
Ta oddelek vsebuje
1. Pregled vprašanj vrednotenja, meril presojanja in kazalnikov vrednotenja za vsak SC.
2. Podatkovni list za vrednotenje za vsakega od členov (glejte Preglednico 1).

Kategorija

Preglednica 1: Legenda podatkovnega lista
Za vsak SC je naveden seznam zadevnih členov s priloženim podatkovnim listom za vsakega. Členi zahtevajo različne
vrste intervencij, ki jih lahko razvrstimo v šest kategorij:

poslovni razvoj

okolje
človeški kapital

krepitev institucionalnih zmogljivosti

inovacije

Ključne točke,
ki jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

LRS
Merila presojanja se uporabljajo za določanje KVV. Merilo presojanja opisuje, v čem je prednost intervencije. Implicitne
predpostavke ciljev spreminja v eksplicitne in pomaga pri prepoznavanju potrebnih kazalnikov.

Ključne točke, ki jih je treba obravnavati, so opredeljene na podlagi ustreznih členov iz Uredbe 508/2014.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

Sklop kazalnikov vrednotenja bi moral pomagati pri usmerjanju
pozornosti v ključne točke. Predlagamo razpon različnih vrst
kazalnikov vrednotenja (glejte Preglednico 7 v delovnem
dokumentu ESPR). Če pa so na državni ravni na voljo specifični
kazalniki, se, če je to mogoče, priporoča njihova uporaba.

Med viri kazalnikov vrednotenja so Infosys, LPI, kazalniki
rezultatov, upravičenci (zunaj Infosys), deležniki, strokovnjaki,
znanstveniki, OU in državna statistika. Upoštevati je treba, da
Infosys in LPI ne zagotavljata podatkov v realnem času.
Če so na državni ravni dostopni bolj ažurni podatki, jih je treba
uporabiti.

Vir: PS FAME 2017

Oddelek zbirke orodij o vrednotenju uspešnosti je strukturiran v skladu s PNU in SC. Za vsak SC je naveden seznam
zadevnih členov s priloženim podatkovnim listom za vsakega. Členi so razvrščeni v šest različnih kategorij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

poslovni razvoj
okolje
človeški kapital
krepitev institucionalnih zmogljivosti
inovacije
LRS

Preglednica 2: 508/2014, členi/ukrepi, dodeljeni šestim kategorijam

SC

1.1

Vprašanja vrednotenja
»V kolikšni meri je ESPR prispeval k: ...«

»Zmanjšanje učinka ribolova na morsko okolje, vključno z izogibanjem in
zmanjševanjem neželenega ulova v največji mogoči meri?«

Ukrepi

Infosys
oznaka
ukrepa

Člen 37

I.14

Člen 38 1.a, b

I.15

Člen 38 1.c, d

I.15

Člen 39

I.16

Člen 40.1.a

I.17

1.2

»Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter ekosistemov?«

Člen 43.2
Člen 40.1.b–g, i

I.24
I.18

1.3

»Zagotavljanje ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi
možnostmi?«

Člen 34
Člen 36

I.10
I.13

Člen 27

I.2

Člen 30

I.6

Člen 31

I.7

Člen 32

I.8

Člen 33

I.9

Člen 35

I.11, I.12

Člen 40.1.h

I.19

Člen 42

I.22

Člen 43.1 + 3

I.23

Člen 26

I.1

Člen 28
Člen 41.1.a, b, c

I.3
I.20

Člen 41.2

I.21

1.4

1.5

»Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s
flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih
pogojev?«

»Krepitev tehnološkega razvoja in inovacij, vključno s povečanjem
energetske učinkovitosti in prenosa znanja?«

1.6

»Razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega
učenja?«

Člen 29.1 + 29.2
Člen 29.3

I.4
I.5

2.1

»Krepitev tehnološkega razvoja in inovacij ter prenosa znanja« v
sektorju akvakulture?

Člen 47
Člen 49

II.1
II.5

2.2

»Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribogojnic, vključno z
izboljšanjem varnostnih ter delovnih pogojev predvsem za MSP?«

Člen 48.1.a–d, f–h
Člen 52

II.2
II.8

Ta kategorizacija omogoča, da se ukrepi seštevajo in da se pripravi kvalitativni povzetek, ki prikazuje, kako ESPR prispeva
k tem kategorijam. Kvalitativni povzetek bi moral prispevati k ovrednotenju učinkov na ravni PNU.
V Preglednici 2 je prikazano, kako je 51 (pod)členov dodeljenih šestim kategorijam.

Kategorije

Poslovni razvoj

Okolje

Človeški kapital
Znanje

1

Krepitev
institucionalne
zmogljivosti

Inovacije

2

1
1
2

1

1
2

1
1

2

2

1
2

2

1
1

1
1
1
1

2

1
1

2

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1

2

LRS

Vprašanja vrednotenja
»V kolikšni meri je ESPR prispeval k: ...«

SC

2.3

2.4

»Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in izboljšanje ekosistemov,
ki so povezani z akvakulturo ter spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri?«

»Spodbujanje akvakulture z visoko stopnjo varstva okolja ter spodbujanje
zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti?«

Ukrepi

Infosys
oznaka
ukrepa

Člen 48.1.k

II.4

Člen 48.1.e, i, j
Člen 51

II.3
II.7

Člen 53

II.9

Člen 54

II.10

Člen 55
Člen 56

II.11
II.12

Člen 57

II.13

2.5

»Razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja« v sektorju Člen 50
akvakulture?

II.6

3.1

»Izboljšanje in zagotovitev znanstvenega znanja ter zbiranje in upravljanje podatkov?«

Člen 77

VI.2

3.2

Boljši »nadzor in izvrševanje«?

Člen 76

VI.1

Člen 62.1.a

III.1

Člen 63

III.2, III.3

4.1

»Gospodarska rast, socialna vključenost, ustvarjanje novih delovnih mest ter
podpiranje zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih ter celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključno z diverzifikacijo dejavnosti v
ribištvu ter drugih sektorjih pomorskega gospodarstva?«

Člen 64

III.4

Člen 66

IV. 1

Člen 67

IV.2

Člen 68

IV.3

Člen 70

V.1

»Spodbujanje naložb v sektor predelave in trženja?«

Člen 69

IV.4

Pospeševanje »celostne pomorske politike«?

Člen 80.1.a
Člen 80.1.b

VIII.1
VIII.2

Člen 80.1.c

VIII.3

4.1

5.1

5.2
6.1

»Izboljšanje organizacije trga za proizvode iz ribištva in ribogojstva?«

Legenda:
1: glavna
kategorija
2: dodatna
kategorija

Kategorije

Poslovni razvoj

Okolje

2

1

Človeški kapital
Znanje

Krepitev
institucionalne
zmogljivosti

Inovacije

LRS

1
1

2

2

1

2

1
1

1
1
1
2

1

2

1
1
1
1

1
1

2

1
1
1
2

1

1
2

1

PNU1: Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri
gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva
2.1.1.

Specifični cilj 1.1 Zmanjšanje učinka ribolova na morsko okolje, vključno z izogibanjem in
zmanjševanjem neželenega ulova v največji mogoči meri
KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 1.1: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »zmanjšanju
učinka ribolova na morsko okolje, vključno z izogibanjem in zmanjševanjem neželenega ulova v
največji mogoči meri?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 1.1
1.
2.
3.
4.
5.

Oblikovanje in izvajanje ohranitvenih ukrepov (čl. 37)
Omejitev učinka ribolova in varstvo vrst (čl. 38)
Inovacije, povezane z ohranjanjem (čl. 39)
Varstvo biotski raznovrstnosti – pobiranje ribolovnega orodja in odpadkov (čl. 40)
Infrastruktura na kopnem za omogočanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja (čl. 43)

KR 1.4.a Sprememba neželenega ulova (v tonah)
KR 1.4.b Sprememba neželenega ulova (v odstotkih)
KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

ESPR je prispeval k uspešnemu oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov na državni ali regionalni ravni.

Ključne točke, ki
jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 1: Člen 37 – Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter
regionalnega sodelovanja

1. Za učinkovite ukrepe oblikovanja in izvajanja:
a. oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih sredstev, ki so potrebna za razvoj in izvajanje
ohranitvenih ukrepov ter regionalizacijo,
b. sodelovanje deležnikov pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalizaciji.
2. Sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalizaciji ESPR lahko
podpre neposredno obnavljanje staleža le, če je to določeno kot ohranitveni ukrep v pravnem aktu Unije.
Kazalniki vrednotenja (KV)
Vir
A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.14.1: Vrsta dejavnosti: a. oblikovanje;
b. razvoj in spremljanje; c. sodelovanje deležnikov; d.
neposredno obnavljanje staležev

E. Vrsta ohranitvenih ukrepov

OU, upravičenci

F. Vrsta ribištva

OU, upravičenci

G. Število in vrsta deležnikov, ki sodelujejo pri oblikovanju in
izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalizaciji

OU

H. Število zadevnih staležev, če je primerno

Infosys oznaka ukrepa I.14.2: Število zadevnih staležev

I. Doseženi rezultati operacij, zlasti v zvezi z zmanjšanjem
neželenega ulova in izboljšanjem izkoristka goriva

Upravičenci, strokovnjaki

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 2: Čl. 38 – Omejitev učinka ribolova na morsko okolje in prilagajanje
ribolova varstvu vrst (vključno s čl. 44.1.c. Ribolov v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k zmanjšanju neželenega ulova, zmanjšanju učinka na okolje in zaščiti ribolovnega orodja in ulova
pred pticami ter sesalci.

Naložbe:
a. v opremo za izboljšanje selektivnosti ribolovnega orodja glede na velikost ali vrsto,
b. v opremo, ki odpravlja količino zavržkov z izogibanjem neželenemu ulovu komercialnih vrst rib in z njegovim
zmanjšanjem ali pa se ukvarja z neželenim ulovom, ki se iztovarja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št.
1380/2013,
c. v opremo, ki omejuje in, kjer je to mogoče, odpravlja fizične in biološke učinke ribolova na ekosistem ali morsko
dno,
d. v opremo, ki ščiti ribolovno orodje pred sesalci in pticami,
se v programskem obdobju ne odobrijo več kot enkrat.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.15.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema
Infosys oznaka ukrepa I.15.2: Vrsta naložbe:
a. selektivnost ribolovnega orodja
b. zmanjšanje količine zavržkov ali ukvarjanje z neželenimi
ulovi
c. odprava učinkov na ekosistem in morsko dno
d. zaščita orodja in ulovov pred sesalci in pticami
e. naprave za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

E. Število in tip plovil

Infosys, Priloga II, polje 4
Register flote Skupnosti

F. Število ribičev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.15.3: Število ribičev, ki imajo korist od
operacije

G. Sprememba (zmanjšanje) neželenega ulova

KR 1.4.a Sprememba neželenega ulova (v tonah)
KR 1.4.b Sprememba neželenega ulova (v odstotkih)

H. Vrsta varstva okolja (npr. selektivnost glede na vrsto,
OU, upravičenci
selektivnost glede na velikost, zmanjšanje učinka na morsko
dno, zmanjšanje prilovov, zaščita ulovov pred pticami in
sesalci itn.)
I. Vrsta ribištva (npr. vrsta uporabljenega orodja, vrsta plovila,
lokacija na ribjem lovišču, ciljne vrste itn.)

OU, upravičenci

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 3: Člen 39 – Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških
virov

ESPR je prispeval k povečanju števila inovacij in sodelovanja med ribiči in znanstveniki.

1. Razvoj ali uvedba novih tehničnih ali organizacijskih znanj, ki zmanjšujejo učinek ribiških dejavnosti na okolje,
vključno z izboljšanimi ribolovnimi tehnikami in selektivnostjo ribolovnega orodja, ali pa dosega bolj trajnostno
uporabo morskih bioloških virov ter soobstoj z zaščitenimi roparskimi živalmi.
2. Sodelovanje z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava DČ, ki bo potrdil rezultate takih operacij.
3. Primerna objava rezultatov operacij.
Ribiška plovila, udeležena v projektih, ki se financirajo v skladu s tem členom, ne smejo presegati 5 % nacionalne flote
v smislu števila plovil ali bruto tonaže.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij posamezne vrste

Infosys oznaka ukrepa I.16: Ali je operacija
povezana z ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z
obema
Infosys oznaka ukrepa I.16: Vrsta operacije:
a. razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja:
zmanjšanje učinkov
b. uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja:
zmanjšanje učinkov
c. razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja:
doseganje trajnostne uporabe
d. uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja:
doseganje trajnostne uporabe

E. Udeleženi znanstveni inštituti in njihov prispevek

OU, znanstveniki

F. Število ribičev, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa I.16

G. Vrsta zmanjšanja učinkov

OU, upravičenci

H. Vrsta ribištva

OU, upravičenci

I. Tipi plovil, udeleženih pri poskusih, in trajanje misij (dni na
morju)

Infosys, Priloga II, polje 4
RFS

J. Kakovost razvitega znanja

OU, upravičenci, strokovnjaki

K. Uporaba pridobljenega znanja

OU, upravičenci, strokovnjaki

L. Učinek na izkoristek goriva

KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 4: Člen 40.1.A – Varstvo in ohranjanje morske biotske raznovrstnosti
in ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti

ESPR je prispeval k povečanju zbiranja odpadkov, ki ga opravljajo ribiči.

Naložbe v zbiranje odpadkov iz morja, ki ga opravljajo ribiči, kot je odstranjevanje izgubljenega ribolovnega orodja in
morskih odpadkov.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število po vrsti operacije
(ozaveščenost, inovacije, oprema ribiških plovil, oprema v
pristanišču, spodbude za ribiče, spodbude za pristanišče,
ukrepi lokalne skupnosti, drugo)

OU, upravičenci

E. Število ribičev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.17. Število ribičev, ki imajo korist od
operacije

F. Količina zbranih morskih odpadkov (v tonah)

OU, upravičenci

G. Vrsta zbranih odpadkov (mreže, druga ribolovna orodja,
OU, upravičenci
drugi predmeti, povezani z ribolovom, drugo (npr.
gospodinjski odpadki)
H. Količina zbranega ribolovnega orodja (v tonah, število mrež) OU, upravičenci, strokovnjaki
I. Obseg izvajanja ukrepov, ki presegajo upravičence (koliko in OU, upravičenci, strokovnjaki
kako hitro/kdaj)

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 5: Čl. 43.2 – Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja

ESPR je prispeval k povečanju skladnosti z obveznostjo iztovarjanja.

Naložbe v ribiška pristanišča, prodajne dvorane, mesta iztovarjanja in zavetja za omogočanje skladnosti z obveznostjo
iztovarjanja vseh ulovov.1

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.24.1: Kategorija naložbe: ribiška
pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

E. Število ribičev, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa I.24.2: Število ribičev, ki imajo korist od
operacije

F. Celotni iztovorjeni ulovi (delež neželenih ulovov za uporabo) OU, upravičenci, strokovnjaki
G. Delež uporabe neželenih ulovov

OU, upravičenci, strokovnjaki

2.1.2.

Specifični cilj 1.2 Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter ekosistemov
KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 1.2: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »varstvu in
ohranjanju vodne biotske raznovrstnosti ter ekosistemov?«

rKR

Povezan
i členi

Specifični cilj 1.2
Prispevek ESPR k spodbujanju upravljanja Nature 2000 in zaščitenih morskih območij (čl. 40 b–g).

KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib.
KR 1.10.a Sprememba pokritosti območij Natura 2000, določenih v direktivah o pticah in habitatih.
KR 1.10.b Sprememba pokritosti drugih prostorskih varovalnih ukrepov iz čl. 13.4 Direktive 2008/56/ES.

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

Kategor
ija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 6: Čl. 40.1.b–g – Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter
ekosistemov in ureditve nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti (vključno s čl. 44.6, Ribolov v
celinskih vodah)

ESPR je prispeval k večji zaščiti Nature 2000 in zaščitenih morskih območij.

1. Ukrepi, povezani z izgradnjo, postavljanjem ali posodobitvijo mirujočih ali premičnih naprav, ki so namenjene za
varstvo in krepitev morskega živalstva ter rastlinstva, vključno z znanstveno pripravo in vrednotenjem.
2. Ukrepi, ki prispevajo k boljšemu upravljanju in ohranjanju morskih bioloških virov.
3. Ukrepi, povezani s pripravo, vključno s študijami, izdelavo, spremljanjem in posodabljanjem načrtov za varstvo ter
upravljanje na področju dejavnosti, povezanih z ribolovom, ki se nanašajo na območja Natura 2000 in območja, za
katere veljajo prostorski varovalni ukrepi iz Direktive 2008/56ES ter na druge posebne habitate.
4. Ukrepi, povezani z upravljanjem, obnovo in spremljanjem območij Nature 2000 v skladu z Direktivo 92/43/EGS in
Direktivo 2009/147/ES, v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, določenimi v skladu z Direktivo 92/43/EGS.
5. Ukrepi, povezani z upravljanjem, obnovo in spremljanjem zaščitenih morskih območij s ciljem izvajanja prostorskih
varovalnih ukrepov iz točke 4 člena 13 Direktive 2008/56/ES.
6. Ukrepi za povečanje okoljske ozaveščenosti, ki vključujejo ribiče, v zvezi z zaščito in obnovo morske biotske
raznovrstnosti.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Vrsta zgrajenih objektov (mirujoči/premični, točen namen)

Infosys oznaka ukrepa I.18.2: Vrsta operacije: naložbe v
objekte

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.18.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Prispevek k upravljanju območij Natura 2000

Infosys oznaka ukrepa I.18.3: Celotno območje, ki ga pokriva
Natura 2000 (v km2)

G. Prispevek k upravljanju zaščitenih morskih območij

Infosys oznaka ukrepa I.18.4: Celotno območje, ki ga pokriva
ZMO (v km2)

H. Pokritost območij Nature 2000 (v km2) in delež celote

I. Pokritost zaščitenih morskih območij (v km2) in delež

Infosys oznaka ukrepa I.18.3: Celotno območje, ki ga pokriva
Natura 2000 (v km2)
Izračunano z dodatnimi podatki o skupni površini Nature 2000
in ZMO
Infosys oznaka ukrepa I.18.4: Celotno območje, ki ga pokriva
ZMO (v km2)
Izračunano z dodatnimi podatki o skupni površini Nature 2000
in ZMO

J. Pokritost drugih prostorskih ukrepov (km2)

Infosys oznaka ukrepa I.18.4: Celotno območje, ki ga pokrivajo
drugi prostorski ukrepi (v km2)
Izračunano z dodatnimi podatki o skupni površini Nature 2000
in ZMO

K. Kakovost in učinek ukrepov, povezanih z izboljšanjem
upravljanja

OU, upravičenci, strokovnjaki

L. Kakovost in učinek dejavnosti, povezanih z ribolovom, ki se
nanašajo na območja Natura 2000 ter območja, za katera
veljajo prostorski varovalni ukrepi,2 in ki se nanašajo na
druge posebne habitate
M. Kakovost in učinek ukrepov, povezanih z upravljanjem,
obnovo ter spremljanjem območij Natura 20003

OU, upravičenci, strokovnjaki

N. Kakovost in učinek ukrepov, ki spodbujajo okoljsko
ozaveščenost (npr. uporabljeni mediji, trajanje v mesecih,
število doseženih ljudi)

OU, upravičenci, strokovnjaki

OU, upravičenci, strokovnjaki

2.1.3.

Specifični cilj 1.3 Zagotavljanje ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi
ribolovnimi možnostmi

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 1.2: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »zagotavljanju
ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 1.3
1. Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti (čl. 34)
2. Sistem za dodeljevanje ribolovnih možnosti (čl. 36)

KR 1.3 Sprememba čistega dobička
KR 1.6 Sprememba v odstotku neuravnoteženih flot

Ključne točke, ki
Merila
jih je treba
presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 7: Čl. 34 – Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

f

ESPR je s pomočjo uravnoteženosti flot prispeval k izboljšanemu ravnovesju ribolovne zmogljivosti.

1. Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti za ribiče in lastnike plovil, ki so v zadnjih dveh koledarskih letih delali na
morju vsaj 90 dni na leto, ki se doseže z odstranitvijo ribiških plovil.
2. Trajno prenehanje je predvideno kot orodje akcijskega načrta.
3. Ustrezna zmogljivost je bila trajno izbrisana iz registra ribiške flote Unije in preklicana so bila tudi dovoljenja za
ribolov in gospodarski ribolov.
4. Trajno prenehanje z ohranitvijo pomorske dediščine.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 2

E. Število zadevnih ribičev.

Infosys oznaka ukrepa I.10

E. Število in tip odstranjenih plovil

OU, upravičenci

G. Število plovil po vrsti

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

H. Sprememba v odstotku neuravnoteženih flot

KR 1.6 Sprememba v odstotku neuravnoteženih flot

I. Delež dejanskih trajnih prenehanj v zvezi s predvidenim
prenehanjem v akcijskem načrtu

OU

J. Ohranjena pomorska dediščina s trajnim prenehanjem (npr. OU, strokovnjaki
število plovil, ki se spremenijo v turistične zanimivosti; morda
bi jih bilo treba določiti kot takšne)

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 8: Čl. 36 Podpora sistemom za dodelitev ribolovnih možnosti

ESPR je prispeval k izboljšanemu dodeljevanju ribolovnih možnosti.

Podpora načrtovanju, razvoju, spremljanju, vrednotenju in upravljanju sistemov za dodeljevanje ribolovnih možnosti.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti dejavnosti

Infosys oznaka ukrepa I.13.1: Vrsta dejavnosti: oblikovanje,
razvoj, spremljanje, vrednotenje, upravljanje

E. Vrsta in število upravičencev

Infosys oznaka ukrepa I.13.2: Vrsta upravičenca

F. Število ribičev, za katere se pričakuje, da bodo sistem
uporabljali
G. Kakovost izboljšave sistema

OU, upravičenci, deležniki

H. Povečanje prihodka

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

OU, upravičenci, deležniki

2.1.4.

Specifični cilj 1.4 Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno
s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 1.2: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »povečanju
konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov,

KR

Povezani
členi

ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev?«

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Svetovalna služba (čl. 27)
Diverzifikacija in nove oblike prihodka (čl. 30)
Zagonska podpora za mlade ribiče (čl. 31)
Zdravje in varnost (čl. 32)
Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti (čl. 33)
Vzajemni skladi za izredne podnebne pojave in okoljske nesreče (čl. 35)
Nadomestilo za škodo, ki jo na ulovih povzročijo sesalci in ptice (čl. 40.1.h)
Dodana vrednost, kakovost izdelka in uporaba neželenih ulovov (čl. 42)
Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja (čl. 43.2 + 3)

KR 1.1 Sprememba vrednosti proizvodnje
KR 1.2 Sprememba količine proizvodnje
KR 1.3 Sprememba čistega dobička
KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib
KR 1.7 Delovna mesta, ustvarjena v ribiškem sektorju ali dodatne dejavnosti (EPDČ)
KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju ali dodatnih dejavnostih
KR 1.9.a Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu
KR 1.9.b Sprememba v odstotku poškodb in nesreč pri delu v povezavi s skupnim številom ribičev

Specifični cilj 1.4

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 9: Čl. 27 Svetovalna služba

f

ESPR je prispeval k izboljšani konkurenčnosti ribičev.

Izboljšati skupno uspešnost in konkurenčnost operaterjev ter spodbujati trajnostno ribištvo s:
a. študijo glede izvedljivosti projektov,
b. nasveti o okoljski trajnosti,
c. poslovno strategijo in strategijo trženja.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število svetovalnih organizacij, ki so udeležene v okviru tega OU, upravičenci, deležniki
člena
E. Število ribičev, ki so se jim storitve zagotovile

OU, upravičenci

F. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
Infosys oznaka ukrepa I.2.1: Ali je operacija povezana z
ribolova v celinskih vodah
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema
G. Kakovost nasvetov o okoljski trajnosti, poslovnih strategijah OU, upravičenci, deležniki
in strategijah trženja, storitvah za končne uporabnike
H. Uporaba nasvetov o okoljski trajnosti, poslovnih strategijah OU, upravičenci, deležniki
in strategijah trženja, storitvah za končne uporabnike
I.

Uporaba študij izvedljivosti

OU, upravičenci,

J.

Povečanje prihodka

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

Ključne točke, ki jih
Merila
je treba obravnavati presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 10: Čl. 30 Diverzifikacija in nove oblike prihodka (vključno s čl. 44.4 Ribolov
v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k povečanju diverzifikacije in k novim oblikam prihodka.

Operacije diverzifikacije po vrsti:
a. naložbe v ribiška plovila,
b. turistični ribolov,
c. restavracije,
d. okoljske storitve, povezane z ribolovom,
e. izobraževalne dejavnosti v zvezi z ribolovom,
f. drugo.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za OU/skupni
proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij diverzifikacije po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.6.1: Vrsta diverzifikacije: naložbe v ribiška
plovila, turistični ribolov, okoljske storitve, izobraževalne dejavnosti

E. Operacije, ki se financirajo na področju ribolova v
celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.6.1: Ali je operacija povezana z ribolovom
na morju ali v celinskih vodah ali z obema

E. Število po tipu zadevnih plovil

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

G. Število zadevnih ribičev

Infosys oznaka ukrepa I.6.1: Število zadevnih ribičev

H. Povečanje prihodka

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

I. Ustvarjena delovna mesta

KR 1.7 Delovna mesta (EPDČ), ustvarjena v ribiškem sektorju ali
dodatnih dejavnostih

J. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju ali
dodatnih dejavnostih

K. Zaznano izboljšanje za upravičence

Upravičenci

Ključne točke, ki jih
Merila
je treba obravnavati presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 11: Čl. 31 Zagonska podpora za mlade ribiče (vključno s čl. 44.2 Ribolov v
celinskih vodah)

ESPR je prispeval k povečanju sposobnosti preživetja malih flot za priobalni ribolov.

Prva pridobitev ribiškega plovila, ki:
a. ima skupno dolžino manj kot 24 metrov,
b. je opremljeno za morski ribolov,
c. je staro med 5 in 30 let,
d. spada v segment flot, za katerega je poročilo o ribolovni zmogljivosti pokazalo, da je uravnoteženo z ribolovnimi
možnostmi, ki so na voljo za ta segment.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij

Infosys, Priloga I, polje 2

E. Operacije, ki se financirajo na področju ribolova v celinskih
vodah

Infosys oznaka ukrepa 1.7.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

E. Število in tip kupljenih plovil

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

G. Število upravičencev

Infosys oznaka ukrepa 1.7.2: Starost mladih ribičev, ki imajo
korist od operacije – število vpisov

H. Povprečna starost upravičencev

Infosys oznaka ukrepa 1.7.2: Starosti mladih ribičev, ki imajo
korist od operacije

I. Ustvarjena delovna mesta

KR 1.7 Delovna mesta (EPDČ), ustvarjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

J. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 12: Čl. 32 Zdravje in varnost (vključno s čl. 44.1.b Ribolov v celinskih
vodah)

f

ESPR je prispeval k izboljšanju zdravja in varnostnih razmer za ribiče.

Izboljšanje higiene, zdravja, varnosti in delovnih pogojev za ribiče z naložbami v ribiška plovila ali v opremo za
posameznike, pod pogojem, da te naložbe presegajo zahteve v okviru zakonodaje Unije ali nacionalnega prava.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti: a. zdravje, b. higiena, c. varnost, d. Infosys oznaka ukrepa I.8.2: Vrsta opreme: naložbe v ribiška
delovni pogoji
plovila, oprema za posameznike
E. Operacije, ki se financirajo na področju ribolova v celinskih
vodah

Infosys oznaka ukrepa I.8.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Število ribičev, ki jih operacija zadeva

Infosys oznaka ukrepa I.8.3: Število ribičev, ki jih operacija
zadeva

G. Tip plovila, kjer so bile uvedene spremembe

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

H. Sprememba delovnih pogojev

KR 1.9.a Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu
KR 1.9.b Sprememba v odstotku poškodb in nesreč pri delu v
povezavi s skupnim številom ribičev

I. Zaznana kakovost izboljšanih delovnih pogojev

OU, upravičenci, deležniki

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 13: Čl. 33 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

f

ESPR je z ravnovesjem med flotami prispeval k izboljšanemu ravnovesju ribolovne zmogljivosti.

ESPR je prispeval k izboljšanemu ravnovesju med ribolovno zmogljivostjo in sezonskimi ribolovnimi možnostmi.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi
s kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 2

E. Število ribičev, ki so prejeli podporo

Infosys oznaka ukrepa I.9.1: Število zadevnih ribičev

F. Število flot po vrsti

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

G. Povprečno letno trajanje podpore na plovilo

Infosys oznaka ukrepa I.9.2: Število zajetih dni

H. Povečanje zaščitenega staleža

OU, strokovnjaki

I. Raven učinka na nujne ukrepe

OU, upravičenci, deležniki

J. Sprememba čistega dobička

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

Ključne točke, ki jih
Kategorija
Merila
je treba obravnavati presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 14: Čl. 35 Vzajemni skladi za škodljive podnebne pojave in okoljske
nesreče

f

ESPR je prispeval k ohranitvi konkurenčnosti in sposobnosti ribičev za preživetje.

1. Prispevati k vzajemnim skladom, ki plačujejo finančno nadomestilo ribičem za gospodarsko škodo, ki jo povzročijo
škodljivi podnebni pojavi ali okoljske nesreče, ali za stroške reševanja ribičev ali ribiških plovil v primeru nesreč na
morju med ribiškimi dejavnostmi.
2. Zadevni vzajemni sklad je upravičen do podpore v skladu s tem členom, če:
a. ga je akreditiral pristojni organ države članice v skladu z nacionalnim pravom,
b. ima oblikovano pregledno politiko plačila v sklad ali dvige iz njega,
c. ima oblikovana jasna pravila za določitev odgovornosti za kakršne koli nastale dolgove.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število ribičev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.12.2: Število zadevnih članov posadke

E. Število ustvarjenih vzajemnih skladov

Infosys oznaka ukrepa I.11: Ime vzajemnega sklada

F. Cilji podprtih vzajemnih skladov

OU, upravljavec vzajemnih skladov

G. Stopnja uporabe skladov

Proračun vsakega sklada
Infosys oznaka ukrepa I.12.1: Nadomestilo plačano za:
škodljive podnebne pojave, okoljske nesreče, stroške reševanja

H. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

I. Obseg izvajanja skladov

OU, upravljavec vzajemnih skladov

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 15: Čl. 40.1.h Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ekosistemov
in ureditve nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti

f

ESPR je prispeval k varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti ter ekosistemov in ureditve nadomestil.

Načrti za nadomestilo za škodo, ki jo na ulovih povzročijo sesalci in ptice zaščiteni z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo
2009/147/EGS.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število ribičev, ki prejmejo nadomestilo

Infosys oznaka ukrepa I.19: Število ribičev, ki imajo korist od
operacije

E. Število in tip podprtih plovil

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

F. Vrste in časovna opredelitev škode (ptice, sesalci, letni časi) OU, upravičenci
G. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

Ključne točke,
ki jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 16: Čl. 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba
naključnega ulova (vključno s čl. 44.1.c. Ribolov v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k izboljšanju konkurenčnosti ribičev.

Izboljšati dodano vrednost ali kakovost ujetih rib:
a. z naložbami, ki dodajajo vrednost ribiškim proizvodom, zlasti tako, da se ribičem dovoli predelovanje, trženje in
neposredna prodaja lastnih ulovov,
b. z inovativnimi naložbami v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.22.2: Vrsta operacije: naložbe, ki
dodajajo vrednost proizvodom, naložbe v ribiška plovila za
izboljšanje kakovosti ribiških proizvodov

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.22.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Število ribičev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.22.3: Število ribičev, ki imajo korist od
operacije

G. Število in tip podprtih plovil

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS

H. Kakovost izboljšav ribiških proizvodov

Upravičenci, OU, deležniki

I. Obseg širšega izvajanja inovativnih rezultatov

Upravičenci, OU, deležniki

J. Sprememba proizvodnje

KR 1.1 Sprememba vrednosti proizvodnje
KR 1.2 Sprememba količine proizvodnje

K. Povečanje prihodka

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

L. Ustvarjena delovna mesta

KR 1.7 Delovna mesta (EPDČ), ustvarjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

M. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

Ključne točke, ki
Kategorija
Merila
jih je treba
presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 17: Čl. 43.1 + 3 – Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja (vključno s čl. 44.1.f, Ribolov v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k izboljšanju ribiških pristanišč, mest iztovarjanja, prodajnih dvoran in zavetij.

1. Za namen izboljšanja kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov, izboljšanja energetske učinkovitosti,
prispevanja k varstvu okolja in izboljšanja varnosti ter delovnih pogojev, lahko ESPR podpre naložbe, ki izboljšujejo
infrastrukturo ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v objekte za
zbiranje odpadkov in morskih odpadkov.
2. Za izboljšanje varnosti ribičev lahko ESPR podpre naložbe v izgradnjo in posodobitev zavetij. Podpora ne sme
vključevati izgradnje novih pristanišč, novih mest iztovarjanja in novih prodajnih dvoran.

Kazalniki vrednotenja (KV)

rA. Celotna naložba

Vir
Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.23.2: Kategorija naložbe: ribiška
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane, zavetja,
Infosys oznaka ukrepa I.23.2: Vrsta naložbe: kakovost, nadzor
in sledljivost, energetska učinkovitost, varstvo okolja, varnost in
delovni pogoji

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.23.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Število ribičev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.23.3: Število ribičev, ki imajo korist od
operacije

G. Število drugih uporabnikov pristanišča in drugih delavcev, ki Infosys oznaka ukrepa I.23.4: Število drugih uporabnikov
imajo koristi od operacije
pristanišča in drugih delavcev, ki imajo koristi od operacije
H. Stopnja izboljšav podprte pristaniške infrastrukture

OU, upravičenci, deležniki

I. Stopnja izboljšanja varnosti in delovnih pogojev

OU, upravičenci, deležniki

J. Stopnja izboljšanja nadzora in sledljivosti iztovorjenih
proizvodov

OU, upravičenci, deležniki

K. Povečanje energetske učinkovitosti

KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

L. Povečanje prihodka

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

2.1.5.

Specifični cilj 1.5 Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja in inovacij, vključno s povečanjem
energetske učinkovitosti in prenosa znanja

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 1.5: V kolikšni meri je ESPR prispeval h »krepitvi
tehnološkega razvoja in inovacij, vključno s povečanjem energetske učinkovitosti in prenosa
znanja?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 1.5
1. Inovacije (čl. 26)
2. Partnerstva med znanstveniki in ribiči (čl. 28)
3. Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb (čl. 41)
KR 1.1 Sprememba vrednosti proizvodnje
KR 1.2 Sprememba obsega proizvodnje
KR 1.3 Sprememba čistega dobička
KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

Ključne točke, ki
Kategorija
Merila
jih je treba
presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 18: Čl. 26 Inovacije (vključno s čl. 44.3 Ribolov v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k inovativni tehnologiji v ribiškem sektorju.

Projekti, katerih cilji so:
a. razvoj in uvedba novih ter bistveno izboljšanih izdelkov in opreme,
b. izboljšani proizvodi ali tehnike,
c. novi ali izboljšani sistemi upravljanja in organizacijski sistemi, tudi na ravni predelave ter trženja,
d. sodelovanje z znanstvenim ali tehničnim organom,
e. objave.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.1.2: Vrsta inovacije: proizvodi in
oprema, procesi in tehnike, sistem upravljanja in organizacije

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.1.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Ljudje, ki imajo koristi od operacij

Infosys oznaka ukrepa I.1.3: Število ljudi, ki imajo neposredne
koristi od operacije v podprtih podjetjih

G. Število inovacij, ki se uporabljajo po zaključku operacije

OU, upravičenci

H. Stopnja izboljšanja, doseženega z inovacijami na področju
upravljanja

OU, upravičenci, strokovnjaki

I.

Stopnja izboljšanja, doseženega z inovacijami na področju OU, upravičenci, strokovnjaki
proizvodov

J.

Zaznana korist sodelovanja z znanstvenimi in tehničnimi
organi

OU, upravičenci, strokovnjaki

K. Obseg izvajanja inovacij

OU, upravičenci, strokovnjaki

L. Povečanje prihodka

KR 1.3 Sprememba čistega dobička

Ključne točke, ki
Merila
jih je treba
presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 19: Čl. 28 Partnerstva med znanstveniki in ribiči (vključno s čl. 44.3 Ribolov
v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k izboljšanemu partnerstvu med znanostjo in ribištvom.

Prenos znanja med znanstveniki in ribiči:
a. ustvarjanje novih delovnih mest, sporazumi o partnerstvu ali združenja med enim ali več neodvisnimi znanstvenimi
organi in ribiči,
b. dejavnosti, ki se izvajajo v okviru omrežij, sporazumov o partnerstvu ali združenj,
c. dejavnosti, kot so zbiranje podatkov in upravljanje, študije, pilotni projekti, razširjanje znanja ter rezultati raziskav,
seminarji in dobre prakse.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.3.2: Vrste dejavnosti: omrežja,
sporazum o partnerstvu ali združenje, zbiranje in upravljanje
podatkov, študije, pilotni projekti, razširjanje, seminarji, dobre
prakse

Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju ribolova Infosys oznaka ukrepa I.3.1: Ali je operacija povezana z
v celinskih vodah
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema
Število znanstvenikov, vključenih v partnerstvo

Infosys oznaka ukrepa I.3.3: Število znanstvenikov, vključenih v
partnerstvo

Število ribičev, vključenih v partnerstvo

Infosys oznaka ukrepa I.3.4: Število ribičev, vključenih v
partnerstvo 4 v številkah

Število drugih organov, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa I.3.5: Število drugih organov, ki imajo
korist od operacije

Seznam ustvarjenih sporazumov o omrežjih, partnerstvih in
združenjih po vrsti

OU

Zaznana korist izmenjave znanja in partnerstva z znanstvenimi Upravičenci
in tehničnimi organi
Obseg izvajanja inovacij

OU, upravičenci, strokovnjaki

Ključne točke, ki
Kategorija
Merila
jih je treba
presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 20: Čl. 41.1.a, b, c Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih
sprememb (vključno s čl. 44.1.d, Ribolov v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k energetski učinkovitosti in blažitvi učinkov podnebnih sprememb.

1. Naložbe v opremo ali v ribiška plovila, katerih cilji so zmanjšanje emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in
povečanje energetske učinkovitosti ribiških plovil; naložbe v ribolovno orodje so prav tako upravičene, če ne oslabijo
selektivnosti tega ribolovnega orodja.
2. Revizije in načrti energetske učinkovitosti.
3. Študije za ovrednotenje prispevka alternativnih pogonskih sistemov in oblike trupa ribiških plovil za njihovo
energetsko učinkovitost.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.20.2: Vrsta operacije: oprema na
ribiških plovilih, ribolovno orodje, revizije in načrti energetske
učinkovitosti, študije

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.20.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Vrsta podprtega plovila

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS
Nacionalna statistika

G. Odstotek zmanjšanja porabe goriva

Infosys oznaka ukrepa I.20.4: Odstotek zmanjšanja porabe
goriva

H. Odstotek zmanjšanja emisij CO2

Infosys oznaka ukrepa I.20.5: Odstotek zmanjšanja emisij CO2

I. Obseg dejanskega zmanjšanja emisij

KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

J. Pričakovanja za izvajanje

OU, upravičenci

Ključne točke, ki jih
Kategorija
Merila
je treba obravnavati presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 21: Čl. 41.2 Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb
(vključno s čl. 44.1.d, Ribolov v celinskih vodah)

f

ESPR je prispeval k posodobitvi glavnih motorjev ali pomožnih motorjev.

1. Menjava ali posodobitev glavnih ali pomožnih motorjev:
2. za plovila s skupno dolžino do 12 metrov, pod pogojem, da nov ali posodobljen motor ne presega moči sedanjega
motorja v Kw,
3. za plovila s skupno dolžino med 12 in 18 metri, pod pogojem, da je moč novega ali moderniziranega motorja v kW
za najmanj 20 % manjša od trenutnega motorja,
4. za plovila s skupno dolžino med 18 in 24 metri, pod pogojem, da je moč novega ali moderniziranega motorja v kW
za najmanj 30 % manjša od trenutnega motorja.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.21.2: Vrsta operacije: zamenjava
motorja, posodobitev

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.21.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Vrsta podprtega plovila

Infosys oznaka ukrepa, Priloga II, polje 4
RFS
Nacionalna statistika

G. Skupna moč motorja (kW) pred in po operaciji po vrsti: a/
zamenjava in b/ posodobitev

Infosys oznaka ukrepa I.21.3: kW pred intervencijo (certificiran
ali fizično pregledan)
Infosys oznaka ukrepa I.21.4: kW po intervenciji (certificiran ali
fizično pregledan)

H. Odstotek zmanjšanja porabe goriva

Infosys oznaka ukrepa I.21.5: Odstotek zmanjšanja porabe
goriva

I. Odstotek zmanjšanja emisij CO2

Infosys oznaka ukrepa I.21.6: Odstotek zmanjšanja emisij CO2

J. Obseg dejanskega zmanjšanja emisij

KR 1.5 Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

2.1.6.

Razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 1.6: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »razvoju novih
strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 1.6
1. Strokovno usposabljanje, vseživljenjsko učenje, skupni projekti, razširjanje znanja (čl. 29.1)
2. Povezovanje v mreže (čl. 29.2)
3. Socialni dialog (čl. 29.3)
KR 1.7 Delovna mesta, ustvarjena v ribiškem sektorju ali dodatne dejavnosti (EPDČ)
KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju ali dodatnih dejavnostih
KR 1.9.a Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu
KR 1.9.b Sprememba v odstotku poškodb in nesreč pri delu v povezavi s skupnim številom ribičev

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Kategorija
Merila
presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 22: Čl. 29.1.a, b Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih
mest in socialnega dialoga (vključno s čl. 44.1.a. Ribištvo v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k razvoju človeškega kapitala v ribiškem sektorju.
ESPR je prispeval k izboljšanju delovnih pogojev v ribiškem sektorju.

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga s:
a. strokovnim usposabljanjem, vseživljenjskim učenjem, skupnimi projekti širjenja ekonomskih, tehničnih, regulativnih
ali znanstvenih spoznanj in inovativnih praks, pridobivanjem novih strokovnih veščin, ki so povezane zlasti s
trajnostnim upravljanjem morskih ekosistemov, higieno, zdravjem in varnostjo, dejavnostmi v pomorskem sektorju,
inovacijami in podjetništvom;
b. povezovanjem v mreže ter izmenjave izkušenj in dobrih praks med zainteresiranimi stranmi vključno z
organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk, spodbujanja vloge žensk v ribiških skupnostih in
spodbujanja premalo zastopanih skupin, ki se ukvarjajo z malim priobalnim ribolovom ali ribolovom, ki se izvaja brez
plovil.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi
s kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij, povezanih z usposabljanjem, po vrsti

Infosys oznaka ukrepa I.4.2: Vrste dejavnosti: usposabljanje in
učenje, povezovanje v mreže, socialni dialog

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.4.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Število partnerjev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.4.3: Število zakonskih partnerjev in
partnerjev, ki imajo korist od operacije

G. Število ljudi in organizacij, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa I.4.4: Število ljudi ali organizacij, ki imajo
korist od operacije (udeleženci pri usposabljanju, člani mrež,
organizacije, ki sodelujejo pri ukrepih socialnega dialoga)

H. Število žensk, ki sodelujejo pri usposabljanju

Infosys, Priloga I, polje 7

I. Kakovost usposabljanja

Upravičenci, deležniki

J. Uporaba usposabljanja

Upravičenci, deležniki

K. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

L. Učinek usposabljanja na delovne pogoje

Upravičenci, deležniki
KR 1.9.a Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu
KR 1.9.b Sprememba v odstotku poškodb in nesreč pri delu v
povezavi s skupnim številom ribičev

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 23: Čl. 29.1.c, Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest
in socialnega dialoga (vključno s čl. 44.1.a. Ribištvo v celinskih vodah)

ESPR je prispeval k razvoju socialnega dialoga v ribiškem sektorju.

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga s
a. socialnim dialogom na ravni Unije, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, v katerega so vključeni ribiči, socialni
partnerji in drugi deležniki.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število ur usposabljanja

Infosys oznaka ukrepa I.5.2: Vrste dejavnosti: usposabljanje in
učenje

E. Število in značaj operacij, ki se financirajo na področju
ribolova v celinskih vodah

Infosys oznaka ukrepa I.5.1: Ali je operacija povezana z
ribolovom na morju ali v celinskih vodah ali z obema

F. Število udeležencev usposabljanja, ki so prejeli finančno
pomoč

Infosys oznaka ukrepa I.5.3: Število udeležencev usposabljanja,
ki imajo korist od operacije

G. Število žensk, ki sodelujejo pri usposabljanju

Infosys, Priloga I, polje 7

H. Kakovost usposabljanja

Upravičenci, deležniki

I. Uporaba usposabljanja

Upravičenci, deležniki

J. Ohranjena delovna mesta

KR 1.8 Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v ribiškem sektorju
ali dodatnih dejavnostih

PNU2: Spodbujanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe
akvakulture
2.2.1.

Specifični cilj 2.1 Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 2.1: V kolikšni meri je ESPR prispeval h »krepitvi
tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja na področju akvakulture?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 2.1
1. Inovacije (čl. 47)
2. Upravljanje, službe za zagotavljanje nadomeščanja in svetovalne storitve za objekte akvakulture (čl. 49)

KR 2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi
KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi
KR 2.3 Sprememba čistega dobička

Ključne točke, ki jih je
Kategorija
Merila
treba obravnavati
presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 24: Čl. 47 Inovacije

ESPR je prispeval k povečanju inovativnega tehnološkega razvoja v akvakulturi.

1. Operacije, katerih cilji so:
2. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje učinek 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;
3. 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;
4. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Skupaj naložbe v inovacije

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.1.1: Vrsta inovacij: razvoj znanja,
uvedba novih vrst, študije o izvedljivosti

E. Število zaposlenih, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa II.1.3: Število zaposlenih, ki imajo
neposredne koristi od operacije, ki je povezana s podprtimi
podjetji

F. Število in seznam znanstvenih/tehničnih organov, ki
podpirajo inovacije

Infosys oznaka ukrepa II.1.2: Vrsta udeležene raziskovalne
organizacije

G. Viri, ki zagotavljajo dostop do tehničnih podrobnosti o
inovacijah (da jih lahko sprejmejo tudi drugi)

OU, spletna mesta

H. Raven zmanjšanja učinka na okolje z zmanjšanjem
odvisnosti od ribje moke in ribjega olja, trajnostna uporaba
virov v akvakulturi ter omogočanje novih trajnostnih
proizvodov

OU, upravičenci, znanstveniki, strokovnjaki

I. Kakovost uvedbe novih proizvodov na trg

OU, upravičenci, znanstveniki, strokovnjaki

J. Zaznana korist od razvoja znanja in izkušenj

OU, upravičenci

K. Število inovacij, ki se uporabljajo po zaključku operacije

OU, upravičenci

L. Obseg izvajanja inovacij, ki presega financirane inovacije

OU, upravičenci

M. Sprememba proizvodnje

KR 2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi
KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi

N. Povečanje prihodka

KR 2.3 Sprememba čistega dobička

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Kategorija
Merila
presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 25: Čl. 49 Upravljanje, službe za zagotavljanje nadomeščanja in svetovalne
storitve za objekte akvakulture

ESPR je prispeval k povečanju inovacij na področju tehnološkega razvoja v akvakulturi.

1. Za boljšo splošno uspešnost in večjo konkurenčnost objektov akvakulture ter za zmanjšanje škodljivih učinkov
njihovih dejavnosti na okolje:
a. ustanovitev služb za upravljanje objektov akvakulture ter za razbremenitev in svetovanje,
b. nakup svetovalnih storitev za objekte akvakulture na tehničnem, znanstvenem, pravnem, okoljskem ali
gospodarskem področju.
2. Svetovalna služba bi morala zajemati:
a. potrebo po tem, da morajo objekti akvakulture v smislu okoljske zakonodaje ravnati skladno z zakonodajo EU in
nacionalno zakonodajo pa tudi z zahtevami pomorskega prostorskega načrtovanja,
b. presojo učinkov na okolje, zdravje in dobro počutje vodnih živali ali javno zdravje,
c. potrebe v zvezi z upravljanjem, da se objektom akvakulture omogoča upoštevanje standardov Unije in nacionalnih
standardov za zdravje vodnih živali ter za zdravje in varnost ljudi,
d. strategije trženja in poslovne strategije.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število in vrsta operacije

Infosys oznaka ukrepa II.5.1: Vrsta operacije: ustanovitev služb
za upravljanje objektov; nakup svetovalnih storitev za objekte;
službe za razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti
z okoljsko zakonodajo); službe za razbremenitev in svetovanje
(poudarek na presoji učinka na okolje); službe za
razbremenitev in svetovanje (poudarek na skladnosti z
zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti
živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja); službe za
razbremenitev in svetovanje (poudarek na strategijah trženja in
poslovanja)
Infosys oznaka ukrepa II.5.2: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije

E. Število in vrsta svetovalne službe
F. Število ribičev, ki imajo korist od službe

Infosys oznaka ukrepa II.5.2: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije v primerjavi s skupnim številom ribičev

G. Izboljšani zdravstveni in varnostni standardi

OU, upravičenci, strokovnjaki

H. Kakovost svetovalne službe

OU, upravičenci, strokovnjaki

I. Obseg nadaljevanja službe, ki presega financiranje ESPR

OU, upravičenci, strokovnjaki

J. Uporaba svetovanj

OU, upravičenci, strokovnjaki

K. Izboljšanje delovnih pogojev

OU, upravičenci, strokovnjaki

2.2.2.

Specifični cilj 2.2 Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja akvakulture

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 2.2: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »povečanju
konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribogojnic, vključno z izboljšanjem varnostnih ter delovnih
pogojev predvsem za MSP?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 2.2
1. Produktivne naložbe v akvakulturo (čl. 48.1.a–d, f–h)
2. Spodbujanje novih ribogojnic, ki izvajajo trajnostno akvakulturo (čl. 52)

KR 2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi
KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi
KR 2.3 Sprememba čistega dobička
KR 2.8 Ustvarjena delovna mesta
KR 2.9 Ohranjena delovna mesta

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 26: Čl. 48.1 a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo

ESPR je prispeval k povečanju produktivnih naložb v akvakulturo.

1.
2.
3.
4.

Produktivne naložbe v akvakulturo.
Diverzifikacija proizvodnje v akvakulturi in gojenih vrst.
Posodobitev objektov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi.
Izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem ter dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene
zaščiti objektov akvakulture pred plenilci v naravi.
5. Naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture.
6. Obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja
blata.
7. Diverzifikacijo prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.2.1: Vrsta naložbe: produktivna;
diverzifikacija, modernizacija, zdravje živali, kakovost
proizvodov, obnovitev, komplementarne dejavnosti;
Infosys oznaka ukrepa II.3.1: Vrsta naložbe: okoljska in viri;
poraba in kakovost vode; zaprti sistemi

E. Število zaposlenih, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa II.2.2: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije

F. Izboljšani delovni pogoji

OU, upravičenci, strokovnjaki

G. Povečanje proizvodnje v tonah

KR 2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi

H. Povečanje gospodarske vrednosti

KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi

I. Povečanje ekonomske upravičenosti

KR 2.3 Sprememba čistega dobička

J. Ustvarjanje novih delovnih mest

KR 2.8 Ustvarjena delovna mesta

K. Ohranjena delovna mesta

KR 2.9 Ohranjena delovna mesta

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 27: Čl. 52 Spodbujanje novih ribogojnic, ki izvajajo trajnostno akvakulturo

ESPR je prispeval k spodbujanju novih ribogojnic, ki izvajajo trajnostno akvakulturo.

Ustanavljanje trajnostnih podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo in morajo:
a. imeti ustrezne veščine ter sposobnosti,
b. prvič ustanavljati mikro ali malo podjetje, ki se ukvarja z akvakulturo,
c. predložiti ustrezen poslovni načrt.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi
s kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število podprtih novih podjetij

Infosys oznaka ukrepa II.8.2: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije

E. Povečanje trajnostne akvakulture

Infosys oznaka ukrepa II.8.1: Celotno zadevno območje (v km 2)

F. Glavne vrste podjetij (kombinacije vrst in tehnologij)

OU, upravičenci, deležniki

G. Proizvodnja, izvedena do konca operacije, in pričakovana
proizvodnja v petih letih

KR 2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi
KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi

H. Povečanje ekonomske upravičenosti

KR 2.3 Sprememba čistega dobička

I. Ustvarjena delovna mesta

KR 2.8 Ustvarjena delovna mesta

J. Ohranjena delovna mesta

KR 2.9 Ohranjena delovna mesta

K. Vrsta uporabljenih novih kompetenc in veščin

OU, upravičenci, strokovnjaki

L. Število ustanovljenih MSP

OU, upravičenci

2.2.3.

Specifični cilj 2.3 Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in izboljšanje ekosistemov,
ki so povezani z akvakulturo, ter spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri.

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 2.3: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »varstvu in
ohranjanju vodne biotske raznovrstnosti in izboljšanju ekosistemov, ki so povezani z akvakulturo, ter
spodbujanju akvakulture, gospodarne z viri.«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 2.3
1. Zmanjšanje učinka akvakulture na okolje (čl. 48.1.e, i–k)
2. Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo (čl. 51)
3. Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura (čl. 53)
KR 2.4 Sprememba obsega ekološke proizvodnje v akvakulturi
KR 2.5 Sprememba količine proizvodnje v sistemu kroženja vode
KR 2.6 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi, potrjene v okviru prostovoljne trajnostne sheme
KR 2.7 Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve
KR 2.8 Ustvarjena delovna mesta
KR 2.9 Ohranjena delovna mesta

Kategorija
Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 28: Člen 48.1.k Produktivne naložbe v akvakulturo – povečanje energetske
učinkovitosti, obnovljiva energija

ESPR je prispeval k povečanju produktivnih naložb v akvakulturo s ciljema varstva okolja in učinkovite rabe virov.

Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti in spodbujanje prehoda podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na
obnovljive vire energije.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Skupaj naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10, LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.4.: Vrsta naložbe: energetska
učinkovitost; obnovljiva energija

E. Odstotek zmanjšanja porabe energije

OU, upravičenci

F. Povečanje uporabe obnovljive energije

Deležniki, strokovnjaki, upravičenci

G. Vrste uporabljene obnovljive energije: solarna, vetrna,
vodna, geotermalna

Deležniki, strokovnjaki, upravičenci

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 29: Čl. 48.1.e, i, j, Produktivne naložbe v akvakulturo – varstvo okolja in
učinkovita raba virov

ESPR je prispeval k povečanju produktivnih naložb v akvakulturo s ciljema varstva okolja in učinkovite rabe virov.

1. Naložbe za zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih učinkov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe
virov.
2. Diverzifikacija proizvodnje v akvakulturi in gojenih vrst.
3. Naložbe, ki bistveno zmanjšajo učinek 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.
4. Spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega
kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.3: Vrsta naložbe: okoljska in viri;
poraba in kakovost vode; zaprti sistemi

E. Zmanjšanje porabe vode

Upravičenci

F. Povečanje ekološke proizvodnje v akvakulturi

KR 2.4 Sprememba obsega ekološke proizvodnje v akvakulturi

G. Povečanje števila sistemov ponovnega kroženja v
akvakulturi

KR 2.5 Sprememba obsega proizvodnje v sistemu kroženja
vode

H. Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi, potrjene v
okviru prostovoljne trajnostne sheme

KR 2.6 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi, potrjene
v okviru prostovoljne trajnostne sheme

I. Ustvarjena delovna mesta

KR 2.8 Ustvarjena delovna mesta

J. Ohranjena delovna mesta

KR 2.9 Ohranjena delovna mesta

Ključne točke, ki jih je treba
Merila
obravnavati
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 30: Čl. 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

ESPR je prispeval k povečanju potenciala lokacij za akvakulturo.

1. 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.
2. Izboljšanje in razvoj podpornih objektov in infrastrukture, potrebnih za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
ter zmanjšanje škodljivih učinkov akvakulture na okolje, vključno z naložbami v komasacijo, oskrbo z energijo ali
gospodarjenje z vodami.
3. Ukrepi, katerih cilj je preprečiti resno škodo za akvakulturo (v skladu s členom 9(1) Direktive 2009/147/ES ali
členom 16(1) Direktive 92/43/EGS).
4. Ukrepi, ki jih sprejmejo in izvajajo pristojni organi po ugotovitvi povečanega pogina ali bolezni, kot je določeno v
členu 10 Direktive Sveta 2006/88/ES.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.7.1: Vrsta operacije: določitev območij;
izboljšanje podpornih objektov in infrastrukture; preprečevanje
resne škode; ukrepi, ki sledijo ugotovitvi povečanega pogina ali
bolezni

E. Število ugotovljenih in kartiranih območij, primernih za
akvakulturo

OU, upravičenci

F. Število območij, kjer bi bilo treba akvakulturo izključiti

OU, upravičenci

G. Celotno zadevno območje (v km2)

OU, nacionalna statistika ali podobno

H. Izboljšani objekti in infrastruktura

OU, upravičenci

I. Obseg ugotovljenih in kartiranih najprimernejših območij za
razvoj akvakulture

OU, upravičenci

J. Sprememba ekološke proizvodnje v akvakulturi

KR 2.4 Sprememba obsega ekološke proizvodnje v akvakulturi
KR 2.5 Sprememba obsega proizvodnje v sistemu kroženja
vode

K. Zaznano izboljšanje pri preprečevanju resne škode na
področju akvakulture

OU, upravičenci

L. Število in vrsta podprtega načrta za spremljanje zdravja živali OU, državni organi za varnost hrane
M. Število ukrepov, ki so povezani s členom 10 Direktive Sveta OU, državni organi za varnost hrane
2006/88/ES

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 31: Čl. 53 Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka
akvakultura.

ESPR je prispeval k prehodu na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter k ekološki akvakulturi.

Spodbujanje razvoja ekološke ali energetsko učinkovite akvakulture s:
a. prehodom s konvencionalnih načinov proizvodnje v akvakulturi na ekološko akvakulturo v smislu Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 (1) ter v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009,
b. sodelovanjem v sistemu Unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

E. Število zaposlenih, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa II.9.1: Vrsta operacije: prehod na
ekološko akvakulturo, sodelovanje v sistemu Unije za okoljsko
ravnanje in presojo (EMAS)
Infosys oznaka ukrepa II.9.2

F. Celotno zadevno območje

Infosys oznaka ukrepa II.9.3

G. Proizvodnja (v tonah) podprtih upravičencev

KR 2.6 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi, potrjene
v okviru prostovoljne trajnostne sheme

H. Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve
(izboljšanje kakovosti tal, vode ali zraka)

KR 2.7 Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve

I. Število upravičencev, ki sodelujejo v sistemu Unije za okoljsko Infosys oznaka ukrepa II.9.1
ravnanje in presojo (EMAS)
J. Povprečen znesek nadomestila
Infosys oznaka ukrepa II.9.1
K. Delež povprečnega zneska nadomestila, povezan s skupnim OU, upravičenci
prometom upravičencev

2.2.4.

Specifični cilj 2.4 Spodbujanje akvakulture z visoko stopnjo varstva okolja in spodbujanje
zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 2.4: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »spodbujanju akvakulture z
visoko stopnjo varstva okolja ter spodbujanju zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in
varnosti?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 2.4
1.
2.
3.
4.

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve (čl. 54)
Ukrepi za javno zdravje (čl. 55)
Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali (čl. 56)
Zavarovanje staleža v akvakulturi (čl. 57)

KR 2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi
KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi
KR 2.4 Sprememba obsega ekološke proizvodnje v akvakulturi
KR 2.5 Sprememba obsega proizvodnje v sistemu kroženja vode
KR 2.6 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi, potrjene v okviru prostovoljne trajnostne sheme
KR 2.7 Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 32: Čl. 54 Akvakultura zagotavlja okoljske storitve

ESPR je prispeval k objektom akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve.

Spodbujanje razvoja akvakulture, ki zagotavlja okoljske storitve:
a. metode 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 Direktivama 92/43/EGS ter 2009/147/ES;
b. sodelovanje v zvezi z neposredno povezanimi stroški pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru
programov za ohranjanje ter obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim
nadzorom;
c. dejavnosti akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja ter biotske raznovrstnosti, in upravljanje s
krajino ter tradicionalnimi značilnostmi na območjih akvakulture.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.10.1: Vrsta operacije: akvakultura na
območjih Nature 2000; ohranjanje in razmnoževanje vodnih
živali ex-situ; dejavnosti akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in
izboljševanje okolja ter biotske raznovrstnosti

E. Vrsta podprtih metod akvakulture

OU, upravičenci

F. Število objektov, ki zagotavljajo okoljske storitve

KR 2.6 Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve

G. Celotno zadevno območje z ohranjanjem in razmnoževanjem OU, upravičenci
vodnih živali ex-situ

H. Zadevno območje operacij, ki ga zadeva Natura 2000 (v
km2)

Infosys oznaka ukrepa II.10.3: Celotno zadevno območje, ki ga
zadeva Natura 2000 (v km2)

I. Območja operacij, ki jih ne zadeva Natura 2000

Infosys oznaka ukrepa II.10.4: Celotno zadevno območje zunaj
Nature 2000 (v km2)

J. Število upravičencev, za katere veljajo okoljske zahteve v
OU, upravičenci
akvakulturi najmanj pet let, ki presegajo zakonodajo Unije in
nacionalno pravo
K. Sprememba v proizvodnji po vrsti

KR 2.4 Sprememba obsega proizvodnje: ekološka akvakultura
KR 2.5 Sprememba obsega proizvodnje: sistem kroženja vode
KR 2.6 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi, potrjene
v okviru prostovoljne trajnostne sheme

L. Povečanje gospodarske vrednosti

KR 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje v akvakulturi

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 33: Čl. 55 Ukrepi za javno zdravje

ESPR je prispeval k spodbujanju zdravja in dobrega počutja živali.

Nadomestila za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev, kadar nastopi taka ustavitev
izključno zaradi javnega zdravja.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

OU, upravičenci

E. Število upravičencev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa II.1.1: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije

F. Povprečna podpora na upravičenca

Infosys, Priloga I, polje 14
Infosys oznaka ukrepa II.12

G. Zaznavanje učinka nadomestila

OU, upravičenci

Ključne točke, ki jih je
Merila
treba obravnavati
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 34: Čl. 56 Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

ESPR je prispeval k izboljšanju zdravja in dobrega počutja živali v podjetjih, ki se ukvarjajo z akvakulturo.

Spodbujanje zdravja in dobrega počutja živali, med drugim v smislu preprečevanja bolezni in v smislu biološke varnosti:
a. stroški za nadzor in izkoreninjenje bolezni v akvakulturi;
b. razvoj splošnih dobrih praks in dobrih praks, ki so značilne za določene vrste, ali kodeksov ravnanja na področju
biološke varnosti ali zahtev po zdravju in dobrem počutju živali v akvakulturi;
c. zmanjšanje odvisnosti akvakulture od veterinarskih zdravil;
d. veterinarske ali farmacevtske študije ter širjenje in izmenjava informacij ter dobrih praks;
e. ustanovitev in delovanje skupin za zaščito zdravja;
f. nadomestilo za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.12.1: Vrsta operacije: nadzor in
izkoreninjenje bolezni; dobre prakse ali kodeksi ravnanja;
zmanjšanje odvisnosti od veterinarskih zdravil; veterinarske ali
farmacevtske študije in dobre prakse; skupine za zaščito
zdravja; nadomestila za gojitelje mehkužcev

E. Število zaposlenih, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa II.12.2:

F. Število upravičencev

OU, upravičenci

G. Kakovost nadzora nad boleznimi

OU, znanstveniki, nacionalne agencije za zaščito hrane/javno
zdravje

H. Kakovost izkoreninjanja bolezni

OU, znanstveniki, strokovnjaki

I. Sprememba odvisnosti akvakulture od veterinarskih zdravil

Infosys oznaka ukrepa II.12.1: zmanjšanje odvisnosti od
veterinarskih zdravil
Znanstveniki, strokovnjaki

J. Število rešenih vprašanj v zvezi z zdravjem živali

OU, znanstveniki, strokovnjaki

K. Raven in kakovost izvajanja veterinarskih ali farmacevtskih OU, znanstveniki, strokovnjaki
študij
L. Kakovost in uporaba širjenja ter izmenjave informacij o
dobrih praksah

OU, upravičenci, znanstveniki, strokovnjaki

M. Uporaba skupin za zaščito zdravja

Upravičenci

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 35: Čl. 57 Zavarovanje staleža v akvakulturi

ESPR je prispeval zavarovanju staleža v akvakulturi.

Prispevanje k zavarovanju staleža v akvakulturi, s katerim se krijejo gospodarske izgube zaradi:
a. naravnih nesreč,
b. izrednih podnebnih pojavov,
c. nenadnih sprememb kakovosti in količine vode, za katere ni odgovoren gospodarski subjekt,
d. bolezni v akvakulturi, izpada ali uničenja proizvodnih zmogljivosti, za katere ni odgovoren gospodarski subjekt.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij

Infosys, Priloga I, polje 3

E. Število upravičencev, ki imajo korist

Infosys oznaka ukrepa II.1.3: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije

F. Razlogi za gospodarsko škodo

OU, upravičenci

G. Učinek na proizvodnjo

KR_2.1 Sprememba obsega proizvodnje v akvakulturi

H. Učinek na gospodarsko vrednost

KR_2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture

2.2.5.

Specifični cilj 2.5 Razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 2.4: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »razvoju novih strokovnih znanj
in spretnosti ter vseživljenjskega učenja?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 2.5
Človeški kapital in povezovanje v mreže (čl. 50)

KR 2.8 Ustvarjena delovna mesta
KR 2.9 Ohranjena delovna mesta

Ključne točke, ki jih
Merila
je treba obravnavati presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 36: Čl. 50 Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže.

ESPR je prispeval k izboljšanju človeškega kapitala in povezovanja v mreže.

1. Poklicno usposabljanje, vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenega in tehničnega znanja in inovativnih praks,
pridobivanje novih veščin na področju akvakulture ter v zvezi z zmanjšanjem okoljskega učinka dejavnosti
akvakulture.
2. Izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu.
3. Povezovanje v mreže ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med podjetji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, ali
strokovnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi in tehničnimi organi ali
organi, ki spodbujajo enake možnosti med moškimi in ženskami.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa II.6.1: Vrsta dejavnosti: strokovno
usposabljanje, vseživljenjsko učenje, širjenje, nove strokovne
veščine, izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varstva pri
delu, povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

E. Število zaposlenih, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa II.6.2: Število zaposlenih, ki imajo korist
od operacije

F. Število zakonskih partnerjev in življenjskih partnerjev, ki
imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa II.6.3: Število zakonskih partnerjev in
življenjskih partnerjev, ki imajo korist od operacije

G. Število žensk, ki sodelujejo pri operacijah

OU, upravičenci

H. Zaznano izboljšanje delovnih pogojev

Udeleženci

I. Zaznane koristi povezovanja v mreže in izmenjave izkušenj

Udeleženci

J. Kakovost usposabljanja

Udeleženci

K. Izvajanje vložkov v usposabljanje, pridobljeno tehnično
znanje
L. Izboljšani delovni pogoji

Udeleženci
OU, udeleženci

M. Izvajanje rezultatov, pridobljenih s povezovanjem v mreže in OU, udeleženci
izmenjavo izkušenj
N. Ohranjena delovna mesta

KR 2.9

PNU3 Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike (SRP)
Ukrepi, ki temeljijo na členih 76 in 77, se razlikujejo od drugih, saj so »hibridi« med neposrednim in skupnim upravljanjem.
Zbiranje podatkov (in v manjšem obsegu nadzor) se izvaja v okviru večletnega programa, ki se obravnava kot ena operacija. Vendar
pa je treba pri vrednotenju obravnavati podrobne operacije.
Pri pristopu vrednotenja bo morda potrebno večje opiranje na kvalitativno zbiranje podatkov, saj v Infosysu za zdaj ni veliko
informacij.

2.3.1.

Specifični cilj 3.1 Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in
upravljanja podatkov
KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 3.2: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »izpopolnitvi in pridobivanju
znanstvenih spoznanj ter izboljšanju zbiranja in upravljanja podatkov?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 3.1
Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov.

KR 3.B.1 Izboljšanje odstotka izpolnjevanja zahtev po podatkih

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 37: Čl. 77 Zbiranje podatkov

ESPR je prispeval k izboljšanju sistema zbiranja podatkov.

1. Zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja SRP.
2. Nacionalni, transnacionalni in podnacionalni večletni programi vzorčenja, če se nanašajo na staleže, zajete s SRP.
3. Spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s spremljanjem prilova morskih
organizmov, kot npr. morskih sesalcev in ptičev.
4. Raziskave na morju.
5. 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, zadolženih za znanstvene nasvete.
6. Izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja pilotskih študij za izboljšanje obstoječih sistemov
zbiranja in upravljanja podatkov.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Proračun, dodeljen za operacije, določene po vrsti

Infosys, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Vrsta upravičenca

Infosys oznaka ukrepa IV.2

E. Izboljšanje sistema zbiranja podatkov

KR 3.B.1 Izboljšanje odstotka izpolnjevanja zahtev po podatkih

F. Izboljšanje uspešnost na območju

Ugotovitve vrednotenj, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in
gospodarski odbor za ribištvo (STECF)
Znanstveniki

2.3.2.

Specifični cilj 3.2 Zagotavljanje podpore spremljanju, nadzoru in izvedbi, krepitev
institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave, ne da bi se pri tem povečalo upravno
breme
KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 3.2: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »nadzoru in izvrševanju«?

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 3.2
Nadzor in izvrševanje (čl. 76)

KR 3.A.1 Število ugotovljenih hudih kršitev
KR 3.A.2 Iztovarjanje, ki je bilo predmet fizičnega nadzora

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 38: Čl. 76 Nadzor in izvrševanje

ESPR je prispeval k izboljšanju nadzora in izvrševanja.

Financiranje za:
a. nakup, namestitev in razvoj tehnologije,
b. nakup, namestitev in razvoj komponent za zagotavljanje prenosa podatkov,
c. nakup, namestitev in razvoj komponent za zagotovitev sledljivosti,
d. izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov,
e. posodobitev ali nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev,
f. nakup drugih sredstev nadzora,
g. razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter izvajanje pilotnih projektov,
h. zagotavljanje programov za usposabljanje in izmenjavo,
i. izvajanje analize stroškov in koristi ter ocene opravljenih revizij,
j. izvajanje seminarjev in medijskih orodij,
k. pokrivanje stroškov delovanja,
l. izvajanje akcijskih načrtov.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Proračun, dodeljen za operacije, določene po vrsti

Infosys, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa IV. 1.1: Vrsta operacije

E. Rezultati, doseženi glede na vrsto določene operacije

Upravičenci

F. Izboljšanje zmogljivosti, povezano z opremo in
usposabljanjem

Upravičenci

G. Izboljšanje uspešnost na pokritem območju

Upravičenci

H. Število ugotovljenih hudih kršitev

KR 3.A.1

I. Iztovarjanje, ki je bilo predmet fizičnega nadzora

KR 3.A.2

PNU4 Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
2.4.1.

Specifični cilj 4.1 Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih
delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih ter celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključno z diverzifikacijo dejavnosti v
ribištvu ter drugih sektorjih pomorskega gospodarstva
KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 4.1: V kolikšni meri je ESPR prispeval h »gospodarski rasti, k socialni
vključenosti, ustvarjanju novih delovnih mest ter podpiranju zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v
obalnih ter celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključno z diverzifikacijo
dejavnosti v ribištvu ter drugih sektorjih pomorskega gospodarstva?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 4.1
1. Pripravljalni ukrepi (čl. 62.1.a)
2. Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (čl. 63)
3. Dejavnosti sodelovanja (čl. 64)
KR 4.1 Ustvarjena delovna mesta (EPDČ)
KR 4.2 Ohranjena delovna mesta (EPDČ)
KR 4.3 Ustanovljena podjetja

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 39: Čl. 62.1.a Podpora ESPR za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

ESPR je prispeval k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost.

Ukrepi, povezani s pripravljalno podporo.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število upravičencev, ki prejemajo podporo za pripravljalne
ukrepe po vrsti

Infosys oznaka ukrepa III.1: Vrsta upravičenca

E. Število pripravljalnih ukrepov

Število operacij v Infosysu

F. Prispevanje k boljšim strategijam LRS

OU

Ključne točke, ki jih je treba Merila
Kategorija
obravnavati
presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 40: Čl. 63 Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

ESPR je prispeval k izvajanju strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

1. Zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah
dobavne verige na področju ribištva in akvakulture.
2. Podpiranje diverzifikacije znotraj ali izven gospodarskega ribištva, vseživljenjskega učenja in ustvarjanja delovnih
mest na ribiških območjih in območjih akvakulture.
3. Povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti ribiških območij in območij akvakulture, vključno z dejavnostmi za
ublažitev podnebnih sprememb.
4. Spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine na ribiških območjih ter območjih akvakulture, vključno
z ribištvom, akvakulturo in pomorsko kulturno dediščino.
5. Krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju ter gospodarjenje z lokalnimi ribolovnimi viri in upravljanje
pomorskih dejavnosti.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Vrsta operacij

Infosys oznaka ukrepa III.3: Vrsta operacije: dodajanje
vrednosti, diverzifikacija, okoljska, družbeno-kulturna,
upravljanje, stroški obratovanja in animacija

E. Število partnerjev po vrsti

Infosys oznaka ukrepa III.2.2: Število javnih partnerjev in
lokalnih akcijskih skupin za ribištvo
Infosys oznaka ukrepa III.2.3: Število zasebnih partnerjev in
lokalnih akcijskih skupin za ribištvo
Infosys oznaka ukrepa III.2.4: Število partnerjev civilne družbe
in lokalnih akcijskih skupin za ribištvo

F. Število zaposlenih v lokalnih akcijskih skupinah za ribištvo

Infosys oznaka ukrepa III.2.5: Število EPDČ, ki jih lokalne
akcijske skupine za ribištvo zaposlijo za namene administracije
Infosys oznaka ukrepa III.2.6: Število EPDČ, ki jih lokalne
akcijske skupine za ribištvo zaposlijo za namene animacije

G. Populacija, ki ima korist

Infosys oznaka ukrepa III.2.1: Celotna populacija, ki jo pokriva
lokalna akcijska skupina za ribištvo

H. Ustvarjena delovna mesta (EPDČ)

KR 4.1 Ustvarjena delovna mesta (EPDČ)

I. Ohranjena delovna mesta (EPDČ)

KR 4.2 Ustvarjena delovna mesta (EPDČ)

J. Število ustanovljenih podjetij

KR 4.3 Ustanovljena podjetja

Ključne točke,
Kategorija
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 41: Čl. 64 Dejavnosti sodelovanja

Prispevek ESPR k boljšemu sodelovanju, ki podpira izvajanje strategije lokalnega razvoja.

1. Podpora za medregijske in transnacionalne projekte sodelovanja.
2. Pripravljalna tehnična podpora za medregijske in transnacionalne projekte sodelovanja.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Vrsta sodelovanja

Infosys oznaka ukrepa III.4: Vrsta operacije: pripravljalna
podpora, projekti v okviru iste države članice, projekti z drugo
državo članico, projekti s partnerji zunaj EU

E. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa III.4.1: Vrsta operacije: dodajanje
vrednosti, diverzifikacija, okoljska, družbeno-kulturna,
upravljanje, stroški obratovanja in animacija

F. Število partnerjev

Infosys oznaka ukrepa III.4.2: Število partnerjev

G. Kakovost in intenzivnost sodelovanja

OU

PNU5 Pospeševanje trženja in predelave
2.5.1.

Specifični cilj 5.1 Izboljšanje organizacije trga za proizvode iz ribištva in ribogojstva

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 4.1: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »izboljšanju organizacije trga za
proizvode iz ribištva in ribogojstva?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 5.1
1.
2.
3.
4.

Načrti proizvodnje in trženja (čl. 66)
Pomoč za skladiščenje (čl. 67)
Ukrepi za trženje (čl. 68)
Ureditev nadomestil (čl. 70)

KR 5.1.a Sprememba vrednosti prve prodaje organizacij proizvajalcev
KR 5.1.b Sprememba obsega prve prodaje organizacij proizvajalcev
KR 5.1.c Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
KR 5.1.d Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 42: Čl. 66 Načrti proizvodnje in trženja

Prispevek ESPR k izboljšanju priprave in izvajanja načrtov proizvodnje ter trženja.

Ukrepi, povezani s pripravo in izvajanjem načrtov proizvodnje ter trženja iz člena 28 Uredbe (EU) št 1379/2013.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga 1, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi
s kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število podprtih načrtov proizvodnje/trženja (operacij)

Infosys, Priloga I, polje 3

E. Število udeleženih članov organizacij proizvajalcev

Infosys oznaka ukrepa IV.1.: Število udeleženih članov
organizacij proizvajalcev

F. Povprečna podpora na upravičenca

Infosys, Priloga I, polje 10

G. Obseg pripravljenih načrtov proizvodnje (npr. vrste, obseg
prodaje, trženjski kanali, obseg v zvezi s celotnimi
dejavnostmi OrP itn.)

OU, upravičenci, deležniki

H. Število izvedenih načrtov proizvodnje/trženja

OU, upravičenci, deležniki

I. Kakovost načrtov trženja

OU, upravičenci, deležniki

J. Povečan obseg in vrednost proizvodov, ki jih prodajo OrP

KR 5.1.a Sprememba vrednosti prve prodaje v OrP
KR 5.1.b Sprememba obsega prve prodaje v OrP

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 43: Čl. 67 Pomoč za skladiščenje

Prispevek ESPR k pomoči za skladiščenje

Nadomestila za priznane organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število članov organizacij proizvajalcev, ki imajo korist od
operacije

Infosys oznaka ukrepa IV.2.: Število članov organizacij
proizvajalcev, ki imajo korist od operacije

E. Priložnosti, ko je bila zagotovljena pomoč za skladiščenje

OU

F. Obseg in vrednost skladiščenih proizvodov, ki se ponovno
dajo na trg

OU

G. Obseg vrst, za katere je bila dodeljena pomoč za
skladiščenje

OU, strokovnjaki

H. Vrednost vrst, za katere je bila dodeljena pomoč za
skladiščenje, ko so bile prodane

OU, strokovnjaki

Kategorija
Merila
presojanja

Prispevek ESPR k ukrepom za trženje.

Ključne točke, ki jih je treba obravnavati

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 44: Čl. 68 Ukrepi za trženje

Ukrepi za trženje:
a. ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij;5
b. iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev za dajanje na trg ribiške vrste in proizvode iz akvakulture: (i) vrste, ki se
lahko uspešno tržijo; (ii) neželeni ulov iz komercialnih staležev;6 (iii) ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture,
pridobljene z metodami, ki imajo majhen učinek na okolje, ali proizvode iz ekološke akvakulture;7
c. spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti z lajšanjem: (i) vlog za registracijo določenega proizvoda ter prilagajanja
zadevnih gospodarskih subjektov zahtevam za skladnost in certifikacijo;8 (ii) certifikacija in spodbujanje trajnostnih
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, tudi proizvodov malega priobalnega ribolova ter okolju prijaznih
metod predelave; (iii) neposrednega trženja ribiških proizvodov s strani malih in priobalnih ribičev ali s strani ribičev
brez plovil, (iv) predstavitve in pakiranja proizvodov;
d. spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanje tržnih raziskav in študij o odvisnosti Unije od uvoza;
e. prispevanje k sledljivosti ribiških proizvodov ali proizvodov iz akvakulture, vključno z vzpostavitvijo znaka za okolje za
ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture za vso Unijo, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1379/2013;
f. priprava standardnih pogodb za mala in srednja podjetja, ki so združljive s pravom Unije;
g. izvajanje regionalnih, nacionalnih ali transnacionalnih komunikacijskih in oglaševalskih kampanj za dvig
ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa IV.3.1: Vrsta operacije:
a. ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij
proizvajalcev ali medpanožnih organizacij
b. iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev za dajanje na trg
(namenjanje pozornosti vrstam, ki se lahko uspešno tržijo)
c. iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev za dajanje na trg
(namenjanje pozornosti neželenemu ulovu)
d. iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev za dajanje na trg
(namenjanje pozornosti proizvodom z majhnim vplivom na
okolje ali ekološkim proizvodom)
e. spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (namenjanje
pozornosti certificiranju in spodbujanju trajnostnih
proizvodov)
f. spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (namenjanje
pozornosti shemam kakovosti)
g. spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (namenjanje
pozornosti neposrednemu trženju)
h. spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti (namenjanje
pozornosti pakiranju)
i. preglednost proizvodnje
j. sledljivost in znak za okolje
k. standardne pogodbe
l. komunikacijske in oglaševalske kampanje
Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

B. Stopnja črpanja

5
6
7
8

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število podjetij, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa IV.3.2: Število podjetij, ki imajo korist od
operacije

V skladu z oddelkom II poglavja II Uredbe (EU) št. 1379/2013.
V skladu s tehničnimi ukrepi, člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in člen 8(2)(b) Uredbe (EU) št. 1379/2013.
Pomen iz Uredbe (EU) št. 834/2007; EN L 149/40 Uradni list Evropske unije 20. 5. 2014.
V skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

E. Število članov organizacij proizvajalcev, ki imajo korist od
operacije

Infosys oznaka ukrepa IV.3.3: Število članov organizacij
proizvajalcev, ki imajo korist od operacije

F. Obseg neposrednega trženja malega in priobalnega ribolova OU, upravičenci
EU
G. Število/vrsta proizvodov, ki so bili potrjeni ali registrirani, in
njihov učinek na ceno (dodana vrednost)

OU, upravičenci

H. Pregled ukrepov, povezanih s sledljivostjo

OU, upravičenci

I. Standardne pogodbe, ki so bile razvite, in obseg njihove
uporabe

OU, upravičenci

J. Intenzivnost vstopa na nove trge

OU, upravičenci, strokovnjaki

K. Izboljšani pogoji za dajanje ribiških proizvodov in proizvodov OU, upravičenci, strokovnjaki
iz ribogojstva na trg
L. Število promocijskih kampanj za izboljšanje ozaveščenosti

OZ, upravičenci, strokovnjaki
Rezultati izvedenih tržnih anket

M. Povečan obseg in vrednost proizvodov, ki so dani na trg (pri KR 5.1.a Sprememba vrednosti prve prodaje organizacij
obdelavi, če gre za predelovalce)
proizvajalcev
KR 5.1.b Sprememba obsega prve prodaje organizacij
proizvajalcev
KR 5.1.c Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
KR 5.1.d Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov

Ključne točke,
Merila
ki jih je treba presojanja
obravnavati

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 45: Čl. 70 Ureditev nadomestil

Prispevek ESPR k uspešnemu izvajanju ureditve nadomestil za premagovanje slabših možnosti najbolj oddaljenih regij iz
člena 349 PDEU.

Nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število podjetij, ki imajo korist od operacije

Infosys oznaka ukrepa V.1.2.: Število podjetij, ki imajo korist od
operacije

E. Lokacija upravičencev

OU, upravičenci

F. Obseg ribiških proizvodov ali proizvodov iz akvakulture, za
katere je bilo plačano nadomestilo

Upravičenci, strokovnjaki

G. Učinek ukrepov za nadomestila na gospodarski položaj
upravičencev

Upravičenci, strokovnjaki

2.5.2.

Specifični cilj 5.2 Spodbujanje naložb v sektor predelave in trženja

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 4.1: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »spodbujanju naložb v sektor
predelave in trženja?«

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 5.2
Spodbujanje naložb v sektor predelave in trženja (čl. 69).

KR 5.1.a Sprememba vrednosti prve prodaje organizacij proizvajalcev
KR 5.1.b Sprememba obsega prve prodaje organizacij proizvajalcev
KR 5.1.c Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
KR 5.1.d Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov

Ključne točke, ki jih je
treba obravnavati

Merila
presojanja

Kategorija

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 46: Čl. 69 Predelava proizvodov iz ribištva in ribogojstva

Prispevanje ESPR k izboljšanju predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Ukrepi, ki:
a. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
b. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
c. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo, vendar ne morejo biti namenjene za prehrano ljudi;
d. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
e. se nanašajo na predelavo proizvodov iz ekološke akvakulture na podlagi členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 834/2007;
f. bodo omogočili nove ali izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja
in organizacijske sisteme.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število operacij po vrsti

Infosys oznaka ukrepa IV.4.1.: Vrsta naložbe:

E. Število podprtih podjetij

Infosys oznaka ukrepa IV.4.2.: Število podprtih podjetij

F. Zmanjšanje učinka na okolje v različnih korakih
predelovalnih dejavnosti

Upravičenci, strokovnjaki

G. Zaznano izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in Upravičenci, strokovnjaki
delovnih pogojev v različnih korakih predelovalnih dejavnosti
H. Izboljšani proizvodi, novi ali izboljšani postopki ter novi ali
izboljšani sistemi upravljanja in organizacijski sistemi

Upravičenci, strokovnjaki

I. Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov

KR 5.1.c

J. Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov

KR 5.1.d

PNU6 Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike
2.6.1.

Specifični cilj 6.1 Razvoj in izvajanje celostne pomorske politike

KLJUČNO VPRAŠANJE VREDNOTENJA 4.1: V kolikšni meri je ESPR prispeval k »celostni pomorski politiki«?

KR

Povezani
členi

Specifični cilj 6.1
Obseg podpore CPP s strani ESPR (čl. 80).

KR 6.1 Povečajte skupno okolje za izmenjavo informacij za nadzor (CISE) na področju pomorstva EU
KR 6.2.a Sprememba pokritosti območij Natura 2000, določenih v direktivah o pticah in habitatih
KR 6.2.b Sprememba pokritosti drugih prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13.4 Direktive 2008/56/ES

Ključne točke, ki jih
Kategorija
Merila
je treba obravnavati presojanja

Podatkovni list za vrednotenje uspešnosti 47: Upravičene operacije

Prispevek ESP k ciljem CPP Reg. 1255/2011.

Ukrepi, ki:
a. prispevajo k ciljem celostnega pomorskega nadzora in zlasti k ciljem skupnega okolja za izmenjavo informacij;
b. varujejo morsko okolje, zlasti njegovo biotsko raznovrstnost in zaščitena morska območja, kot so območja Natura
2000, v skladu z obveznostmi iz Direktiv 92/43/EGS in 2009/14/ES;
c. izboljšujejo poznavanje stanja morskega okolja z namenom izdelave programov spremljanja in programov ukrepov
iz Direktive 2008/56/ES v skladu z obveznostmi iz navedene direktive.

Kazalniki vrednotenja (KV)

Vir

A. Celotna naložba

Infosys, Priloga I, polje 10

B. Stopnja črpanja

Infosys oznaka ukrepa, Priloga I, polje 10
LPI, Preglednica 4
Skupni upravičeni izdatki, ki jih navajajo upravičenci za
OU/skupni proračun

C. Napredek pri doseganju cilja pri kazalnikih učinka

LPI Preglednica 2, mejniki in/ali ciljna vrednost v primerjavi s
kumulativno vrednostjo
Število operacij/mejna vrednost
Število operacij/ciljna vrednost

D. Število ukrepov po vrsti
• prispevanje k celovitemu pomorskemu sistemu (CPS)
• prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij
(CISE)
• Zavarovano morsko območje (ZMO)
• Natura 2000
• Uvedba programa spremljanja
• Uvedba ukrepov za Okvirno direktivo o morski strategiji
(ODMS)

Infosys oznaka ukrepa VIII.1.1: Vrsta operacije
Infosys oznaka ukrepa VIII.2.1: Vrsta operacije
Infosys oznaka ukrepa VIII.3.1: Vrsta operacije

E. Skladnost med ukrepi in cilji CPP Reg. 1255/2011

Strokovnjaki, OU, EK

F. Vrsta upravičencev

Infosys oznaka ukrepa VIII.1.: Vrsta upravičencev –
Celostni pomorski nadzor
Infosys oznaka ukrepa VIII.2.: Vrsta upravičencev –
Varstvo pomorskega okolja in trajnostna uporaba
morskih ter obalnih virov
Infosys oznaka ukrepa VIII.3.: Vrsta upravičencev
– Izboljšanje znanja o stanju morskega
okolje

G. Novo ali povečano ali bolje upravljano območje Nature 2000 Infosys oznaka ukrepa VIII.2.: Zajeto območje ZMO Zajeto
in drugih zavarovanih območij
območje Natura 2000 (v km2)
H. Izboljšano znanje o stanju morskega okolja

Strokovnjaki, OU, EK

I. Izboljšano spremljanje

Strokovnjaki, OU, EK

J. Povečanje skupnega okolja za izmenjavo informacij za
nadzor (CISE) na področju pomorstva EU

KR 6.1

K. Sprememba pokritosti območij Natura 2000, določenih v
direktivah o pticah in habitatih

KR 6.2.a

L. Sprememba pokritosti drugih prostorskih varovalnih ukrepov KR 6.2.b
iz člena 13.4 Direktive 2008/56/ES

PODPORNA SKUPINA FAME
3. VREDNOTENJE UČINKA
NA RAVNI PNU

KAZALO
PREGLEDNICE
Preglednica 3: Ureditev okvira vrednotenja za presojo učinka na ravni PNU

88

PODATKOVNI LISTI
Podatkovni list za vrednotenje učinka 1: PNU1
Podatkovni list za vrednotenje učinka 2: PNU2
Podatkovni list za vrednotenje učinka 3: PNU3
Podatkovni list za vrednotenje učinka 4: PNU5
Podatkovni list za vrednotenje učinka 5: PNU6

89
91
92
93
94

KRATICE
LPI
SRP
KO
CISE
LRS
EK
UoSD
OZP
GD
KV
ESPR
NV
PS FAME
LASR
BT
PO
MSRM
CPP
CPS
SRC
KVV
kW
OU
OS
ZMO
ODMS
KU
OP
OrP
KR
SC
SFC
ZTGOR
PPPN
FP
PNU

Letno poročilo o izvajanju
Skupna ribiška politika
Kazalnik okoliščin
Skupno okolje za izmenjavo informacij
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
Evropska komisija
Uredba o skupnih določbah
Okvir za zbiranje podatkov
Generalni direktorat
Kazalnik vrednotenja
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Načrt vrednotenja
Podporna skupina Evropske komisije za spremljanje in vrednotenje ribištva in akvakulture
v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Lokalna akcijska skupina za ribištvo
Bruto tonaža
Posredniški organ
Mednarodni svet za raziskovanje morja
Celostna pomorska politika
Celoviti pomorski sistemi
Skupni raziskovalni center
Ključno vprašanje vrednotenja
Kilovat
Organ upravljanja
Odbor za spremljanje
Zaščiteno morsko območje
Okvirna direktiva o morski strategiji
Kazalnik učinka
Operativni program
Organizacija proizvajalcev
Kazalnik rezultatov
Specifični cilji
Elektronska izmenjava informacij o deljenem upravljanju skladov
med državami članicami in Evropsko komisijo
Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo
Prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti
Formalni pogoji
Prednostna naloga Unije

3. VREDNOTENJE UČINKA (NA RAVNI PNU) – PODATKOVNI
LISTI
Vrednotenje učinka se izvede na dveh različnih ravneh. Na ravni PNU je treba učinek vrednotiti dolgoročno, uspešnost pa je treba
vrednotiti na ravni SC/ukrepa:
• pri vrednotenju učinka se upoštevajo spremembe v okoliščinah politike in učinki, ki se lahko pripišejo programu ESPR (oddelek
zbirke orodij 0);
• pri vrednotenju uspešnosti se obravnavajo dosežki operacij, ki se financirajo v okviru OP ESPR (oddelek zbirke orodij 2).
Rezultati vrednotenja uspešnosti prispevajo v skupni podatkovni list o vrednotenju učinka.
V Preglednici 3 je prikazana struktura vrednotenja učinka.

Preglednica 3: Ureditev okvira vrednotenja za presojo učinka na ravni PNU
Ključno vprašanje vrednotenja (KVV), ki je določeno v okviru cilja(-ev) PNU
Merila presojanja
Ključne točke, ki jih
(MP) povezana s KVV je treba obravnavati
v povezavi z MP

Presoja učnika
Sprememba konteksta/področja
politike/sektorja

Prispevek operacij, ki se financirajo v
okviru OP ESPR, na ugotovljene
spremembe

Cilj PNU, oblikovan
kot dolgoročni
učinek.

Sprememba v polju sektor/politika
nastane zaradi zunanjih dejavnikov in
prispevka ESPR. Presoja se s
seznamom primernih kazalnikov
okoliščin.

Dosežki OP ESPR, o katerih se poroča s
kazalniki skupnih rezultatov: vsota
kazalnikov za posamezni PNU in
kvalitativni zaključki za vrednotenje
uspešnosti.

Specifični vidik v
okviru cilja PNU, ki ga
lahko ovrednotimo s
kazalniki skupnega
rezultata.

Primerjave med kazalniki okoliščin ter rezultatov niso vedno mogoče in na tej ravni vsekakor ni mogoče popolnoma kvantitativno
vrednotenje. Namesto tega bi moral sistem na podlagi meril presojanja zagotavljati osnovo za kvalitativno odgovarjanje na vprašanje
vrednotenja.

Podatkovni list za vrednotenje učinka – PNU1
Vprašanje vrednotenja (VV PNU1): Kakšen učinek je imel OP ESPR pri spodbujanju okoljsko vzdržnih, z viri gospodarnih, inovativnih,
konkurenčnih ribištev, ki temeljijo na znanju?

Podatkovni list za vrednotenje učinka 1: PNU1

Okoljska trajnost se je
izboljšala

Merila
presojanja

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Presoja učnika
Sprememba
konteksta/področja
politike/sektorja

Prispevek operacij, ki se financirajo v okviru OP
ESPR, na ugotovljene spremembe

•

Omejitev vpliva ribolova
na morsko okolje
Zmanjševanje
neželenega ulova v
ribištvu
Boljše ravnovesje med
ribolovno zmogljivostjo in
razpoložljivimi
ribolovnimi možnostmi
Povečanje zaščitenih
morskih območij

Sprememba okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjimi
kazalniki okoliščin:
1.
•
KO_1.1 Ribolovna flota
•
KO_1.5 Kazalniki
biološke trajnosti
2.
•
KO_1.7 Kazalniki
ekosistemov, kot so
opredeljeni za izvajanje
Direktive 2008/56/ES
•
KO_1.10 Pokritost
območij zaščitenih
morskih območij

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 37, 38, 39, 40.1.a,
43.2), ki vplivajo na opazovano spremembo v
okoliščinah, npr.:
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s ključnimi
točkami
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_1.6 Sprememba v odstotku
neuravnoteženih flot
 KR_1.4 Sprememba neželenega ulova (v
tonah in odstotkih)
 KR_1.10 Sprememba pokritosti zaščitenih
morskih območij, pomembna za PNU 1

Povečan izkoristek goriva
v ribištvu
Prispevek k blaženju
podnebnih sprememb

Sprememba okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjimi
kazalniki okoliščin:
•
KO_1.1 Ribolovna flota
(kW)
•
KO_1.6 Izkoristek goriva
pri ulovu rib

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 26, 28, 37, 38, 39,
40.1a, 41.1 a, b, c, 41.2, 43.2), ki vplivajo na
opazovano spremembo v okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s ključnimi
točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov na operacijski ravni:
 KR_1.5 Sprememba izkoristka goriva pri
ulovu rib (v litrih na tono iztovorjenega
ulova)
 KU 1.7 »Energetska učinkovitost in
ublažitev podnebnih sprememb
Število operacij čl. 41.1.a, b, c (+44.1.d)«
ter ustrezni podatki o izvajanju operacije
 KU 1.8 »Menjava in posodobitev motorjev
Število operacij« ter ustrezni podatki o
izvajanju operacije

Povečana produktivnost
dela (vključno z malim
priobalnim ribolovom)
Povečan neto dobiček
(razlika med prihodki in
celotnimi stroški)
(vključno z malim
priobalnim ribolovom)
Povečana donosnost
naložb (vključno z malim
priobalnim ribolovom)

Sprememba okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjimi
kazalniki okoliščin:
•
KO_1.2 Bruto dodana
vrednost na zaposlenega
na podlagi EPDČ (v
tisočih EUR na
zaposlenega na podlagi
EPDČ)
• KO_1.3 Neto dobiček (v
tisočih EUR)
• KO_1.4 Donosnost naložb
v opredmetena osnovna
sredstva (v odstotkih)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 40.1.h, 41.1.a, b, c, 41.2, 42,
43.1 + 3), ki vplivajo na opazovano spremembo v
okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s ključnimi
točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR 1.3 Sprememba neto dobička (v tisoč
EUR)
 KR_1.1 Sprememba vrednosti proizvodnje
 KR_1.2 Sprememba količine proizvodnje
•
Izračun/izolacija zgoraj navedenih kazalnikov za
mali priobalni ribolov na podlagi Infosys, Priloga
I, polje 7 (upravičenec je ali ni fizična oseba),
polje 8 (velikost podjetij in Priloga II, vrsta
polovila iz RFS).

•
•

•

•

Konkurenčnost se
je izboljšala

Učinkovitost rabe virov se je izboljšala

•

•
•

•

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Presoja učnika
Sprememba
konteksta/področja
politike/sektorja

Prispevek operacij, ki se financirajo v okviru OP
ESPR, na ugotovljene spremembe

Ekonomska upravičenost se je izboljšala

Izboljšanje možnosti za
zaposlitve v sektorju
akvakulture, kar zadeva:
•
Ustvarjena nova delovna
mesta (stalna ali
ponavljajoča se)
•
Zavarovana delovna
mesta (stalna ali
ponavljajoča se)
•
Izboljšane kvalitativne
dejavnike zaposlovanja
Varnost dela v ribištvu se je
izboljšala, kar zadeva:
•
Zmanjšanje poškodb na
delovnih mestih v
ribištvu

Sprememba okoliščin
glede na temeljno stanje,
opazovano z naslednjimi
kazalniki okoliščin:
•
KO_1.8 Število
zaposlenih (EPDČ v
ribiškem ali pomorskem
sektorju)
•
KO_1.9 Pojavnost
poškodb in nesreč pri
delu (skupno število in
odstotek v zvezi s
skupnim številom
ribičev)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 29.1+2, 29.3, 30,
31, 42, 43.1+3), ki vplivajo na opazovano
spremembo v okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_1.7 Delovna mesta, ustvarjena v
ribiškem sektorju ali dodatnih
dejavnostih (EPDČ)
 KR_1.8 Delovna mesta, ohranjena v
ribiškem sektorju ali dodatnih
dejavnostih (EPDČ)
 KR_1.9 Sprememba pri poškodbah in
nesrečah pri delu (skupno število in
odstotek v zvezi s skupnim številom)

Postopne inovacije v ribištvu
Inovativna infrastruktura v
ribištvu

Splošna raven inovacij
(postopne, proces,
tehnologija) v sektorju
ribištva

Seštevanje rezultata vrednotenja na ravni
SC/ukrepa za ukrepe v kategoriji inovacij

Povečanje znanja v ribištvu
Vrsta razvitega znanja v
ribištvu

Splošne pridobitve na
področju znanja v ribiškem
sektorju

Seštevanje rezultata vrednotenja na ravni
SC/ukrepa za ukrepe v kategoriji človeškega
kapitala in znanja.

Človeški kapital
Znanje

Inovacije

Merila
presojanja

Podatkovni list za vrednotenje učinka – PNU2
Vprašanje vrednotenja (VV PNU2): Kakšen učinek je imel programi ESPR pri spodbujanju okoljsko vzdržne, z viri
gospodarne, inovativne, konkurenčne akvakulture, ki temelji na znanju?

Okoljska trajnost
se je izboljšala

Sprememba okoliščin glede
Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 48, 53, 54), ki
na temeljno stanje,
vplivajo na opazovano spremembo v okoliščinah,
opazovano z naslednjim
npr.:
kazalnikom okoliščin:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
•
KO_2.4 Obseg ekološke
upravičenec), število operacij po vrsti in
proizvodnje v
doseženi rezultati operacij, povezanih s
akvakulturi
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_2.4 Sprememba obsega ekološke
proizvodnje v akvakulturi (v tonah)
 KR_2.6 Sprememba obsega proizvodnje
v akvakulturi, potrjene v okviru
prostovoljne trajnostne sheme (v tonah)
 KR_2.7 Objekti akvakulture, ki
zagotavljajo okoljske storitve (v številu)

Izboljšana učinkovitost rabe
vode v akvakulturi

Sprememba okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjim
kazalnikom okoliščin:
•
KO_2.5 Obseg
proizvodnje v sistemu
kroženja vode (v tonah)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 48), ki vplivajo na
opazovano spremembo v okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_2.5 Sprememba obsega proizvodnje
v sistemu kroženja vode (v tonah)

Izboljšanje gospodarske
Sprememba okoliščin glede
uspešnosti podjetij na področju na temeljno stanje,
akvakulture, kar zadeva:
opazovano z naslednjimi
• Povečanje količine predelanih
kazalniki okoliščin:
proizvodov iz lastne primarne
•
KO_2.1 Obseg
proizvodnje
proizvodnje v
• Povečanje prihodkov in
akvakulturi
stroškovne učinkovitosti, ki
•
KO_2.2 Vrednosti
ustvarjajo povečan neto
proizvodnje v
dobiček
akvakulturi (v tisočih
EUR)
•
KO_1.3 Neto dobiček (v
tisočih EUR)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 47, 48.1.a–d, f–h,
49, 52, 54, 55, 56, 57), ki vplivajo na opazovano
spremembo v okoliščinah, npr.:
celotna naložba (ESPR, nacionalna, upravičenec),
število operacij po vrsti in doseženi rezultati
operacij, povezanih s ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_2.1 Sprememba obsega proizvodnje
v akvakulturi (v tonah)
 KR_2.2 Sprememba vrednosti
proizvodnje v akvakulturi (v tisočih EUR)
 KR 2.3 Sprememba neto dobička (v
tisočih EUR)

Izboljšanje možnosti za
Sprememba okoliščin glede
zaposlitve v sektorju
na temeljno stanje,
akvakulture, kar zadeva:
opazovano z naslednjim
kazalnikom okoliščin:
•
Ustvarjena nova delovna
mesta (stalna ali
•
KO_2.6 Število
ponavljajoča se)
zaposlenih (EPDČ v
sektorju akvakulture)
•
Zavarovana delovna mesta
(stalna ali ponavljajoča se)
•
Izboljšani kvalitativni
dejavniki zaposlovanja

Dosežki ukrepov ESPR (npr. 48.1.a–d, f–h, 52,
50), ki vplivajo na opazovano spremembo v
okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_2.8 Ustvarjena delovna mesta (EPDČ
v sektorju akvakulture)
 KR_2.6 Ohranjena delovna mesta (EPDČ
v sektorju akvakulture)

Inovacije

Ekonomska upravičenost
se je izboljšala

Konkurenčnost
se je izboljšala

Spodbujanje okoljsko vzdržne
akvakulture

Učinkovitost rabe virov se je
izboljšala

Podatkovni list za vrednotenje učinka 2: PNU2

Postopne inovacije na področju
akvakulture
Inovativna infrastruktura na
področju akvakulture

Splošna raven inovacij
(postopne, proces,
tehnologija) na področju
akvakulture

Seštevanje rezultata vrednotenja na ravni
SC/ukrepa za ukrepe v kategoriji inovacij

Merila
presojanja

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Človeški kapital
Znanje

Povečanje znanja v
akvakulturi
Vrsta razvitega znanja

Presoja učnika
Sprememba
konteksta/področja
politike/sektorja
Splošne pridobitve področju
znanja v sektorju akvakulture

Prispevek operacij, ki se financirajo v okviru OP
ESPR, na ugotovljene spremembe
Seštevanje rezultata vrednotenja na ravni
SC/ukrepa za ukrepe v kategoriji človeškega
kapitala in znanja

Podatkovni list za vrednotenje učinka – PNU3
Vprašanje vrednotenja (VV PNU3): Kakšen učinek ima program ESPR pri podpori za zbiranje podatkov, nadzor in izvrševanje?

Podatkovni list za vrednotenje učinka 3: PNU3

Zbiranje podatkov
se je izboljšalo

•
•

•

Nadzor in izvrševanje
sta se izboljšala

•

Izboljšana razpoložljivost
in kakovost zagotavljanja
podatkov SRC in MSRM
Povečana zmogljivost
programov DČ in ESPR
(npr. Korespondent OZP)
za zadovoljiv odziv na
zahteve po podatkih od
SRC in MSRM

Spremembo okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjim
kazalnikom okoliščin:
•
KO_3.B Izpolnjevanje
zahtev po podatkih
skladno z OZP (v
odstotkih)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 77), ki vplivajo na
opazovano spremembo v okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec) in doseženi rezultati operacij,
povezanih s ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_3.B Povečanje deleža izpolnjevanja
zahtev po podatkih (v odstotkih)

Povečevanje zmogljivosti
nadzornih in izvršnih
organov
Povečanje virov in
tehnologij, ki so dostopni
za nadzor, vodi do
manjšega števila resnih
kršitev in večjega obsega
iztovorov, ki jih
nadzorujejo ribiški
inšpektorji

Sprememba okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjimi
kazalniki okoliščin:
•
KO_3.A1 Resne kršitve v
DČ (skupno število v
zadnjih sedmih letih)
•
KO_3.A2 Iztovori, ki so
bili predmet fizičnega
nadzora (v odstotkih)
•
KO_3.A3 Obstoječa
sredstva, ki so na voljo
za nadzor (4
podkazalniki)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 76), ki vplivajo na
opazovano spremembo v okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec) in doseženi rezultati operacij,
povezanih s ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_3.A1 Količina ugotovljenih hudih
kršitev (število)
 KR_3.A2 Iztovori, ki so bili predmet
fizičnega nadzora (v odstotkih)

Vrednotenje učinka – PNU4
Pri PNU4 »Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije« razlikujemo med dvema ravnema učinka, saj se izvajanje tega PNU prenaša
na lokalne skupine v okviru strategije lokalnega razvoja. Ukrepi, ki se podprejo v okviru LRS, bi morali zato prispevati na obeh ravneh:
• ravni OP in
• lokalni ravni.

a) Raven OP
Za raven OP je odgovoren OU, učinek pa je treba vrednotiti v smislu ciljev, določenih na ravni OP. Akcijske skupine bi morale za ribištvo
OU poročati o kazalnikih skupnih rezultatov PNU4, ki veljajo za OP:
KR 4.1 Ustvarjena delovna mesta (EPDČ),
KR 4.2 Ustvarjena delovna mesta (EPDČ),
KR 4.3 Ustanovljena podjetja.
OU bi morda želel dopolniti te kazalnike skupnih rezultatov s kazalniki specifičnih rezultatov, ki so določeni na nacionalni ravni in odražajo
vlogo, ki bi jo moral imeti LRS v strategiji OP. Nekatere države članice bi morda želele uporabiti okvir akcijskih skupin za ribištvo za
podporo inovativnih dejanj v zvezi z modro rastjo. V tem primeru bi morda želeli imeti možnost določiti finančno podporo, ki se dodeli za
to vrsto projekta in uporabiti specifične kazalnike za presojo učinka projektov.
Še ena pomembna točka za OU je, da presodi, katera vrsta lokalne strategije je najprimernejša za uresničevanje njihovih nacionalnih
ciljev. To se lahko presodi tako, da se pregleda bilanca petih vrst projektov, ki jih lahko podprejo akcijske skupine za ribištvo.

b) Lokalna raven
Od akcijskih skupin za ribištvo se zahteva, da morajo vrednotiti svoje strategije lokalnega razvoja (glejte člene 32, 33 in 34 UoSD). Ta
naloga je drugačna od presoje lokalne strategije na ravni OP, saj je vsaka strategija lokalnega razvoja drugačna in ima lastne specifične
cilje. Zato je treba kazalnike in cilje določiti na lokalni ravni ter na tej ravni izvesti tudi vrednotenje, pri tem pa ne sme priti do vmešavanja
na ravni OU.
Ta vrsta vrednotenja ne spada v področje tega dokumenta. FAME in FARNET bosta v letu 2018 razvila delovni dokument posebej za
pomoč lokalnim skupinam s to vrsto vrednotenja.

Podatkovni list za vrednotenje učinka – PNU5
Vprašanje vrednotenja (VV PNU5): Kakšen učinek ima program ESPR na trženje in predelavo ribiških proizvodov ter proizvodov iz
akvakulture?

Podatkovni list za vrednotenje učinka 4: PNU5

Trženje ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture se je
izboljšalo

Merila
presojanja

Ključne točke, ki jih je treba
obravnavati

Presoja učnika
Sprememba
konteksta/področja
politike/sektorja

Prispevek operacij, ki se financirajo v okviru OP
ESPR, na ugotovljene spremembe

Izboljšana organizacija trženja
in ukrepi za povečanje obsega
ter vrednosti proizvodnje, ki se
trži

Sprememba okoliščin glede
na temeljno stanje,
opazovano z naslednjimi
kazalniki okoliščin:
•
KO_1 Združenja
organizacij proizvajalcev
(PO), medpanožne
organizacije (devet
podkazalnikov)
•
KO_5.2 Letni promet
tržne proizvodnje v EU
(sedem podkazalnikov)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 66, 67, 68, 69,
70), ki vplivajo na opazovano spremembo v
okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_5.1 Sprememba proizvodnje v EU
z razlikovanjem med organizacijo
proizvajalcev in drugimi subjekti (štirje
podkazalniki)

Podatkovni list za vrednotenje učinka – PNU6
Vprašanje vrednotenja (VV PNU6): Kakšen učinek ima program ESPR na izboljšano znanje o stanju morskega okolja in zaščito njegove
biotske raznovrstnosti ter zaščitenih morskih območij?

Podatkovni list za vrednotenje učinka 5: PNU6
•

Podprti so bili morsko okolje in njegova
biotska raznovrstnost ter zaščitena
morska območja

Znanje o stanju
morskega okolja
se je izboljšalo

•

•

•
•
•

Izboljšana raven
pokritosti nadzornega
sistema
Povečana zmogljivost
programov DČ in ESPR
za prispevanje k bolj
dovršenemu
nadzornemu sistemu
Uvedba in sprejetje
organizacijskega in
tehničnega znanja ter
izkušenj, ki vodijo do
izboljšanega
nadzornega sistema

Sprememba okoliščin
glede na temeljno stanje,
opazovano z naslednjim
kazalnikom okoliščin:
•
KO_6.1 Povečanje
skupnega okolja za
izmenjavo informacij
za nadzor na področju
pomorstva EU (v
odstotkih)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 80.1.a, 80.1.b,
80.1.c), ki vplivajo na opazovano spremembo v
okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR 6.1 Povečajte skupno okolje za
izmenjavo informacij za nadzor na
področju pomorstva EU (v odstotkih)

Širitev zaščitenih
morskih območij (ZMO)
v prostoru
Izboljšano znanje o
zaščitenih morskih
območjih
Izboljšano upravljanje
zaščitenih morskih
območij

Sprememba okoliščin
glede na temeljno stanje,
opazovano z naslednjim
kazalnikom okoliščin:
•
KO_1.10 Pokritost
zaščitenih morskih
območij (dva
podkazalnika)

Dosežki ukrepov ESPR (npr. čl. 80.1.a, 80.1.b,
80.1.c), ki vplivajo na opazovano spremembo v
okoliščinah, npr.:
•
Celotna naložba (ESPR, nacionalna,
upravičenec), število operacij po vrsti in
doseženi rezultati operacij, povezanih s
ključnimi točkami
•
Kvantifikacija kazalnikov rezultatov na
operacijski ravni:
 KR_6.2 Sprememba pokritosti zaščitenih
morskih območij, pomembna za PNU 6
(dva podkazalnika)

PODPORNA SKUPINA FAME
4. METODOLOGIJA

KRATICE
LPI
SRP
KO
CISE
LRS
EK
UoSD
OZP
GD
KV
ESPR
NV
PS FAME
LASR
BT
PO
MSRM
CPP
CPS
SRC
KVV
kW
OU
OS
ZMO
ODMS
KU
OP
OrP
KR
SC
SFC
ZTGOR
PPPN
FP
PNU

Letno poročilo o izvajanju
Skupna ribiška politika
Kazalnik okoliščin
Skupno okolje za izmenjavo informacij
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
Evropska komisija
Uredba o skupnih določbah
Okvir za zbiranje podatkov
Generalni direktorat
Kazalnik vrednotenja
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Načrt vrednotenja
Podporna skupina Evropske komisije za spremljanje in vrednotenje ribištva in akvakulture
v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Lokalna akcijska skupina za ribištvo
bruto tonaža
Posredniški organ
Mednarodni svet za raziskovanje morja
Celostna pomorska politika
Celoviti pomorski sistemi
Skupni raziskovalni center
Ključno vprašanje vrednotenja
Kilovat
Organ upravljanja
Odbor za spremljanje
Zaščiteno morsko območje
Okvirna direktiva o morski strategiji
Kazalnik učinka
Operativni program
Organizacija proizvajalcev
Kazalnik rezultatov
Specifični cilji
Elektronska izmenjava informacij o deljenem upravljanju skladov
med državami članicami in Evropsko komisijo
Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo
Prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti
Formalni pogoji
Prednostna naloga Unije

4. METODOLOGIJA
Naslednji oddelek vsebuje praktični seznam specifičnih in testiranih metod vrednotenja.
Metodologije so razdeljene v tri vrste:
• osnovne metode vrednotenja, ki temeljijo na informacijah, ki jih zagotavljata Infosys in vodstvo programa – Metodologija
Preglednica 1;
• poglobljene kvalitativne metode, ki temeljijo na intervjujih, anketah itn. – Metodologija Preglednica 2;
• kvantitativne metode: hipotetične metode – Metodologija Preglednica 3.
Za vrednotenja ESPR so običajno najprimernejše osnovne metode vrednotenja in poglobljene kvalitativne metode.
Za vsako vrsto vrednotenja bi moral izvajalec vrednotenja povezati podatkovni list za vrednotenje z najprimernejšimi metodologijami.
Zato vsebujejo metodološke Preglednice 1–3 primerne informacije v naslednjih stolpcih:
• specifične metode vrednotenja: naslov metodologije;
• vrsta vrednotenja: navedeno je, ali gre za proces, uspešnost ali učinek;
• kategorije: v tem stolpcu je navedeno, za katero kategorijo je metodologija najprimernejša. Za vrednotenje procesa in
uspešnosti so bile opredeljene specifične kategorije:
- vrednotenje procesa: partnerstvo, izvajanje, komunikacija;
- vrednotenje uspešnosti: poslovni razvoj, okolje, človeški kapital, gradnja institucionalnih zmogljivosti, inovacije, LRS (glejte
Preglednico 1 v oddelku o vrednotenju uspešnosti);
• okvirno število delovnih dni (min.–maks.), potrebno za vsako metodologijo v kontekstu ESPR:
• pristop: pojasnjuje vrsto metodologije.
To kategorizacijo dopolnjujejo sklici na splošni pristop vsake metodologije (stolpec v preglednicah metodologije 1–3 na skrajni desni
strani). Splošni pristop je dodatno zajet v Preglednici metodologije 4, v kateri je seznam virov informacij za nadaljnje branje.

Metodologija Preglednica 1: Osnovne metode
Št.

Specifične metode vrednotenja

Vrsta
vrednotenja
(Proces/
Učinek)

Kategorije

Okvirno število
delovnih dni v
kontekstu ESPR
(min.–maks.)

Pristop

SM1

Rekonstrukcija logike ukrepanja
Proces
(konceptualni model)
Uspešnost
OP/intervencij in sklicevanje
Učinek
presoje na ta model (»meta
metoda« v programih EU).
Preverjanje logike ukrepanja se
izvede z različnimi kvalitativnimi in
kvantitativnimi metodami,
povzetimi v nadaljevanju

Vse

5–20 (samo za
konceptualno
komponento, ki ne
vključuje uporabe
različnih metod, ki se
uporabljajo za
preverjanje logike
ukrepanja)

Proces vrednotenja,
ki temelji na pristopu
vrednotenja (npr.
logični okviri,
programska teorija,
logični modeli, teorija
sprememb)

SM2

Analiza finančnih podatkov ter
Proces
podatkov o postopkih in o
Učinkovitost
kazalnikih zbranih v elektronskem
sistemu spremljanja (podatki
Infosys, čl. 97.1)

Vse

2–5 (odvisno od
kompleksnosti
podatkov)

Opisna statistika

SM3

Analiza projektne dokumentacije
za operacije ESPR (npr. prijavnice,
poročila o napredku, končna
poročila)

Vse

2–10 (odvisno od
kompleksnosti
podatkov)

Teoretična raziskava
sekundarnih
podatkov brez
terenskega dela

SM4

Analiza podatkov s sestanka
Proces
usmerjevalnega odbora in odbora
za spremljanje (sodelujoči,
zapisnik itn.)

Partnerstvo

1–5 (odvisno od
kompleksnosti
podatkov)

Teoretična raziskava
sekundarnih
podatkov brez
terenskega dela

SM5

Analiza statističnih podatkov na
področju politike ali v sektorju
(npr. kazalniki okoliščin)

Vse

1–5 (odvisno od
kompleksnosti
podatkov)

Opisna statistika

Proces
Uspešnost
Učinkovitost
Učinek

Uspešnost
Učinek

Št.

Specifične metode vrednotenja

Vrsta
vrednotenja
(Proces/
Učinek)

Kategorije

Okvirno število
delovnih dni v
kontekstu ESPR
(min.–maks.)

Pristop

SM6

Pregled in analiza literature (npr.
pregled obstoječih raziskav in
ugotovitev vrednotenj, kot so
naknadna vrednotenja, spletne
objave)

Proces
Uspešnost
Učinkovitost
Učinek

Vse

1–5 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Teoretična raziskava
sekundarnih podatkov brez
terenskega dela

SM7

Upravljanje procesa vrednotenja,
poročanje in sporočanje
ugotovitev vrednotenja

Proces
Uspešnost
Učinkovitost
Učinek

Vse

10–30 (odvisno od
kompleksnosti
naloge vrednotenja)

Upravljanje, poročanje in
sporočanje

Metodologija Preglednica 2: Poglobljena kvalitativna analiza
Št.

Specifične metode vrednotenja

Vrsta
vrednotenja
(Proces/Učinek)

Kategorije

Okvirno število
delovnih dni v
kontekstu ESPR
(min.–maks.)

Pristop

ID Kval 1

Intervjuji z izvedbenimi
organi/upravljavci intervencij
ESPR

Proces
Uspešnost

Vse

1–5 (odvisno od
števila zadevnih
organov)

Intervjuji

ID Kval 2

Intervjuji z izbranimi upravičenci

Proces
Uspešnost

Vse

1–5 (odvisno od
velikosti vzorca)

Intervjuji

ID Kval 3

Intervjuji z deležniki in partnerji

Proces
Uspešnost

Izvajanje
partnerstva

1–5 (odvisno od
števila zadevnih
organov)

Intervjuji

ID Kval 4

Intervjuji z izbranimi strokovnjaki
(npr. delfska metoda)

Proces
Uspešnost
Učinek

Vse

1–5 (odvisno od
velikosti odbor)

Delfska anketa
Strokovni odbor

ID Kval 5

Študije primerov (v idealnem
primeru temeljijo na razslojenih
vzorcih)

Proces
Uspešnost
Učinek

Vse

2–10 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Študije primerov

ID Kval 6

Strukturirane ciljne skupine z
upravičenci ali strokovnjaki

Proces
Uspešnost

Vse

3–5 (odvisno od
števila in velikosti
skupin)

Ciljne skupine

ID Kval 7

Anketiranje izbranih upravičencev Proces
(npr. z vprašalnikom)
Uspešnost

Vse

1–10 (odvisno od
velikosti vzorca)

Ankete upravičencev

ID Kval 8

Anketiranje celotne populacije
upravičencev (npr. s pomočjo
spletne ankete)

Proces
Uspešnost

Vse

5–15 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Ankete upravičencev

ID Kval 9

Kvalitativno hipotetično
vrednotenje (z ustrezno kontrolno
skupino neupravičencev)
(kvalitativna in participativna
metoda)

Učinek

Vse

1–5 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

ID Kval 10

Načrtovanje procesa (npr. analiza
sistemov upravljanja/poteka dela
pri upravljanju intervencije)

Proces

Izvajanje

5–10 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Ciljne skupine z
upravičenci in
neupravičenci
Metoda presoje
učinka za programe
in projekte s
Načrti
procesa
kontrolno
skupino
Diagram poteka dela
Diagrami poteka

ID Kval 11

Analiza medijev in komunikacij
(tehnike za ocenjevanje učinkov
informacijskih in komunikacijskih
dejavnosti)

Proces

Komunikacije

5–10 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Medijska analiza

Metodologija Preglednica 3: Poglobljena kvantitativna analiza
Št.

Specifične metode vrednotenja

Vrsta
vrednotenja
(Proces/Učinek)

Kategorije

Okvirno število
delovnih dni v
kontekstu ESPR
(min.–maks.)

Pristop

Uspešnost
Učinek

Poslovni
razvoj
Okolje
Inovacije

1–5 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Opisna statistika

ID Kvant 1

Čista primerjava dosežkov
upravičencev programa na
mikroravni s povprečjem
prebivalstva na makroravni (npr.
trend razvoja na političnem
področju/sektorju v primerjavi s
trendom razvoja na poslovni
ravni)

ID Kvant 2

Anketa morskih območij, ki niso
Uspešnost
od upravičencev/zaščitena (da se Učinek
vzpostavijo kontrolne skupine)

Vse

5–20 (odvisno od
metode zbiranja
podatkov)

Ekonometrični
hipotetični načrt

ID Kvant 3

Kvalitativno hipotetično
vrednotenje (npr. s primernimi
tehnikami usklajevanja, kot so
prirejanje po ovrednotenju
verjetnosti, metoda razlik v
razlikah, regresijski
diskontinuitetni (prekinjeni)
pristop)
Raziskava biogeografskih
podatkov in/ali podatkov o
biologiji rib (v okviru uporabljenih
študij primerov za vrednotenje, ne
za raziskovanje)

Uspešnost
Učinek

Poslovni
razvoj
Kapaciteta
krepitev

5–10 (samo
obdelava podatkov,
brez zbiranja
podatkov)

Ekonometrični
hipotetični načrt

Uspešnost
Učinek

Okolje

5–50 (odvisno od
metode zbiranja
podatkov)

Presoja vplivov na
okolje

ID Kvant 6

Raziskava okoljskih kazalnikov
Uspešnost
(npr. velikost staležev rib v zvezi z Učinek
uravnoteženostjo največjega
trajnostnega donosa, starosti in
velikosti) (v okviru uporabljenih
študij primerov za vrednotenje, ne
za raziskovanje)

Okolje

5–50 (odvisno od
metode zbiranja
podatkov)

Presoja vplivov na
okolje

ID Kvant 7

Okoljsko modeliranje (simulacija
kompleksnih okoljskih sistemov)
(v okviru uporabljenih študij
primerov za vrednotenje, ne za
raziskovanje)

Okolje

5–20 (za uporabo
Statistični modeli
obstoječih modelov, Simulacijski modeli
brez razvoja modela)

ID Kvant 8

Prostorska analiza z geografskimi Uspešnost
informacijskimi sistemi, kartiranje Učinek

Poslovni
razvoj
Okolje
Inovacije
LRS

2–10 (samo
obdelava podatkov,
brez zbiranja
podatkov)

Geografski
informacijski sistemi
Prostorska analiza

ID Kvant 9

Analiza stroškov (npr. analiza
stroškovne učinkovitosti, analiza
stroškov in koristi)

Učinkovitost

Vse

5–10 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Stroškovna analiza

Učinek

Okolje

10–50 (odvisno od
kompleksnosti
tematskih področij)

Presoja učinkov na
okolje

ID Kvant 5

ID Kvant 10 Ovrednotenje učinkov na okolje
(npr. presoja življenjskega cikla)

Uspešnost
Učinek

Metodologija Preglednica 4: Informacijski viri za krovne metode
Št.
SM1

Pristopi

Informacijski viri

Proces
vrednotenja, ki
temelji na pristopu
vrednotenja (npr.
logični okviri,
programska teorija,
logični modeli,
teorija sprememb)

Funnell, S., in Rogers, P. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of
change and logic models. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
EC, Evalsed Sourcebook (2013) Theory-based Impact Evaluation
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_
sourcebook.pdf
Interact Programme, Simon Pringle (2016) Theory Based Impact Evaluation Methods
http://www.interact-eu.net/library?field_fields_of_expertise_tid=16#763- presentationtheory-based-impact-evaluation-methods-simon-pringle-0 Metis, WIFO, AEIDL (2014)
Investment Support under Rural Development Policy: Programme-theory-based evaluation
(TBE)
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/investmentsupport-rdp-2014_en
Kanadska vlada, Center odličnosti za vrednotenje (2012) Theory-Based Approaches to
Evaluation: Concepts and Practices
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/audit-evaluation/
centre-excellence-evaluation/theory-based-approaches-evaluation-conceptspractices.html

ID Kval 1–8 Intervjuji, študije
primerov, delfske
ankete, strokovni
odbori, ankete
upravičencev

EK, Evalsed Sourcebook (2013) različna poglavja
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_
sourcebook.pdf

ID Kval 9

Kvalitativno
hipotetično
vrednotenje

Metis, WIFO, AEIDL (2014) Investment Support under Rural Development Policy: MAPP
method
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/investmentsupport-rdp-2014_en

ID Kval 11

Medijska analiza

EK/GD za komuniciranje (2015) Toolkit for the evaluation of the communication activities,
Različica: julij 2015
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-evaluation-toolkit_en.pdf

ID Kvant 3

Ekonometrični
hipotetični načrt

ID Kvant 4

Analiza vložkov in
rezultatov

Metis, WIFO, AEIDL (2014) Investment Support under Rural Development Policy:
Ekonometrični hipotetični načrt
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/investmentsupport-rdp-2014_en
EC, Evalsed Sourcebook (2013) Counterfactual Impact Evaluation, Regression Analysis
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_
sourcebook.pdf
Skupni raziskovalni center/SRC (2015) Synthesis report on the ‘Pilot projects to carry out
ESF related counterfactual impact evaluations’
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1086&more
Documents=yes&tableName=events
Svetovna banka (2010) Handbook on Impact Evaluation Quantitative Methods and
Practices
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI
1101Official0Use0Only1.pdf
Metis, WIFO, AEIDL (2014) Investment Support under Rural Development Policy: InputOutput Analysis
https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/investmentsupport-rdp-2014_en

ID Kvant 7

Statistični modeli
Simulacijski modeli

Ferrara A, O. Ivanova O, Kancs d’A (2010) Modelling the Policy Instruments of the EU
Cohesion Policy
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2010/
modelling-the-policy-instruments-of-the-eu-cohesion-policy
EC, Evalsed Sourcebook (2013) Model
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_
sourcebook.pdf

ID Kvant 9

Stroškovna analiza

EK, Evalsed Sourcebook (2013) Cost Benefit Analysis, Cost Effectiveness Analysis
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_
sourcebook.pdf

ID Kvant 10 Presoja vplivov na
okolje

Referenčni dokumenti in smernice GD za okolje
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
Skupni raziskovalni center (SRC) Evropska platforma za ocenjevanje življenjskega cikla
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/?page_id=43

PODPORNA SKUPINA FAME
5. PREDPISI, POMEMBNI ZA
VREDNOTENJE

KRATICE
LPI
SRP
KO
CISE
LRS
EK
UoSD
OZP
GD
KV
ESPR
NV
PS FAME
LASR
BT
PO
MSRM
CPP
CPS
SRC
KVV
kW
OU
OS
ZMO
ODMS
KU
OP
OrP
KR
SC
SFC
ZTGOR
PPPN
FP
PNU

Letno poročilo o izvajanju
Skupna ribiška politika
Kazalnik okoliščin
Skupno okolje za izmenjavo informacij
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
Evropska komisija
Uredba o skupnih določbah
Okvir za zbiranje podatkov
Generalni direktorat
Kazalnik vrednotenja
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Načrt vrednotenja
Podporna skupina Evropske komisije za spremljanje in vrednotenje ribištva in akvakulture
v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
Lokalna akcijska skupina za ribištvo
Bruto tonaža
Posredniški organ
Mednarodni svet za raziskovanje morja
Celostna pomorska politika
Celoviti pomorski sistemi
Skupni raziskovalni center
Ključno vprašanje vrednotenja
Kilovat
Organ upravljanja
Odbor za spremljanje
Zaščiteno morsko območje
Okvirna direktiva o morski strategiji
Kazalnik učinka
Operativni program
Organizacija proizvajalcev
Kazalnik rezultatov
Specifični cilji
Elektronska izmenjava informacij o deljenem upravljanju skladov
med državami članicami in Evropsko komisijo
Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo
Prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti
Formalni pogoji
Prednostna naloga Unije

5. USTREZNI PREDPISI
Splošni predpisi, pomembni za vse sklade ESI – UoSD
1303/2013

Čl. 33.1

Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost (LRS)
1. Strategija lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, vključuje vsaj naslednje elemente:
(f) opis ureditev za upravljanje in spremljanje
strategije z navedbo zmogljivosti lokalne
akcijske skupine za izvajanje strategije ter
opis posebnih ureditev za vrednotenje.

Povezano le z LRS:
Strategija LRS mora vsebovati
opis o načinu vrednotenja
dejavnosti, povezanih z LRS

Čl. 34.3

Lokalne akcijske skupine
3. Naloge lokalnih akcijskih skupin so med
drugim:
(g) spremljanje izvajanja strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, in operacij, ki
prejemajo podporo, ter izvajanje posebnih
vrednotenj, povezanih s to strategijo.

Povezano le z LRS:
Lokalne akcijske skupine
morajo izvajati specifična
vrednotenja, povezana s
strategijo LRS

Čl. 35.1

Podpora iz skladov ESI za lokalni razvoj, ki ga Povezano le z LRS:
vodi skupnost
Vrednotenja LRS so upravičena
1. Podpora zadevnih skladov ESI za lokalni
za financiranje v okviru ESPR
razvoj, ki ga vodi skupnost, zajema:
(d) tekoče stroške, povezane z upravljanjem
izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost, in sicer so to operativni
stroški, stroški za osebje, stroški
usposabljanja, stroški, namenjeni za odnose
z javnostmi, finančni stroški ter stroški,
povezani s spremljanjem in vrednotenjem te
strategije iz točke (g) člena 34(3).

Čl. 49.4

Naloge odbora za spremljanje (OS)
Odbor za spremljanje lahko organu
upravljanja predloži pripombe v zvezi z
izvajanjem in vrednotenjem programa,
vključno z ukrepi za zmanjšanje
administrativnega bremena upravičencev.
Odbor za spremljanje spremlja ukrepe,
sprejete po njegovih pripombah.

Povezano le z LRS:
Le posredno pomembno. OS
ima pri vrednotenju na ravni OP
vlogo opazovalca, vendar pa to
ne velja za raven lokalnih
strategij

✓

✓

Proces
vrednotenja in
upravljanja11

Opomba PS FAME

Vsebina
vrednotenja
ESPR10

Vsebina člena

Priprava
vrednotenja
ESPR9

Element vrednotenja

✓
zmogljivost

✓

✓
stroški

✓
zmogljivos
t

9 V zvezi s časom pred začetkom dejanskega vrednotenja (predvsem načrt vrednotenja, priprava operativnega programa, zbiranje podatkov).
10 Pomembno za dejansko vsebino vrednotenja ESPR (npr. kaj je treba vrednotiti, kaj je treba upoštevati).
11 Pomembno za upravljanje vrednotenja ESPR (npr. razvoj zmogljivosti OU in izvajalcev vrednotenja, dodelitev finančnih sredstev za vrednotenje, razpis, nadzor
in opazovanje, poročanje o rezultatih v LPI, spremljanje NV).

Čl. 50.2 in 4 Poročila o izvajanju
2. Letna poročila o izvajanju morajo določati
ključne informacije o izvajanju programa in
njegovih prednostnih nalog s sklicevanjem na
finančne podatke, skupne kazalnike in
kazalnike, značilne za program, ter
kvantificirane ciljne vrednosti, vključno s
spremembami vrednosti kazalnikov
rezultatov, če je primerno, in od letnega
poročila o izvajanju, ki ga je treba predložiti v
letu 2017, tudi mejnike, ki so opredeljeni v
okviru uspešnosti. Predloženi podatki morajo
biti povezani z vrednostmi za kazalnike za v
celoti izvedene operacije, pa tudi, če je
možno, ob upoštevanju stopnje izvajanja za
izbrane operacije. Določati morajo tudi
povzetek ugotovitev vseh vrednotenj
programa, ki so postala dostopna v
prejšnjem finančnem letu, morebitna
vprašanja, ki vplivajo na uspešnost programa
ter sprejete ukrepe. Tudi letno poročilo o
izvajanju, ki mora biti predloženo v letu
2016, lahko določa, če je primerno, ukrepe,
ki se izvedejo za izpolnjevanje predhodnih
pogojev.
4. Letno poročilo o izvajanju, ki se predloži v
letu 2017, navaja in ocenjuje informacije iz
odstavka 2 ter napredek pri doseganju ciljev
programa, vključno s prispevkom skladov ESI
k spremembam vrednosti kazalnikov
rezultatov, kadar so na voljo ustrezni podatki
vrednotenja. To letno poročilo o izvajanju
določa ukrepe, sprejete za izpolnitev
predhodnih pogojenosti, ki niso bili izpolnjeni
ob sprejetju programov. Ocenjuje tudi
izvajanje ukrepov za upoštevanje načel iz
členov 7 in 8, vloge partnerjev iz člena 5 pri
izvajanju programa ter poroča o podpori, ki
se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi
spremembami.

Povezano z vsemi skladi ESI:
Rezultati vrednotenja ESPR
morajo biti povzeti v specifičnih
oddelkih LPI (LPI, oddelek 8)

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Opomba PS FAME

Priprava
vrednotenja
ESPR

Vsebina člena

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Element vrednotenja

✓
Poročilo
LPI

Čl. 54

Čl. 55

Splošne določbe o vrednotenju
Čl. 1. Vrednotenje se opravi za izboljšanje
kakovosti zasnove in izvajanja programov
ter oceno njihove uspešnosti, učinkovitosti
in učinka. Učinek programov se ovrednoti
glede na poslanstvo posameznega sklada
ESI v zvezi s ciljnimi vrednostmi v okviru
strategije Unije za pametno, trajnostno in
vključujočo rast ter ob upoštevanju obsega
programa v povezavi z BDP ter cilji na
področju brezposelnosti na zadevnem
programskem področju, kadar je ustrezno.

Povezano z vsemi skladi ESI:
Čl. 54 Uredbe 1303/2013 je
najpomembnejši člen, povezan
z vrednotenjem. Opisuje glavno
vsebino in postopek vrednotenj.
Vsebina vrednote vsebuje
naslednje glavne vidike:
• Uspešnost
• Učinkovitost
• Učinek

Čl. 2. Države članice zagotovijo vire, potrebne
za izvedbo vrednotenj, ter zagotovijo
vzpostavitev postopkov za zagotavljanje in
zbiranje podatkov, potrebnih za vrednotenja,
vključno s podatki v zvezi s skupnimi
kazalniki in, kadar je ustrezno, kazalniki za
posamezne programe.
Čl. 3. Vrednotenje izvajajo notranji ali zunanji
strokovnjaki, ki so funkcionalno neodvisni od
organov, pristojnih za izvajanje programa.
Komisija zagotovi navodila za izvajanje
vrednotenj, in sicer takoj po začetku
veljavnosti te uredbe.
Čl. 4. Vsa vrednotenja se objavijo.

Povezano z vsemi skladi ESI:
Odstavki 2 do 4 so elementi v
vrednotenju ESPR, povezani s
procesom

✓
OP
Oddelka
10 in 11

Predhodno vrednotenje

Povezano z vsemi skladi ESI:
Posredno pomembno.
Sklepe in priporočila
predhodnega vrednotenja je
treba obravnavati pri
vrednotenju ESPR.

✓

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Opomba PS FAME

Priprava
vrednotenja
ESPR

Vsebina člena

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Element vrednotenja

✓

✓
zmogljivost

✓

Čl. 56

Vrednotenje v programskem obdobju
Čl. 1. Organ upravljanja ali država članica
sestavita načrt vrednotenja, ki lahko
zajema več kot en program. Predloži se v
skladu s pravili za posamezne sklade.

Povezano z vsemi skladi ESI:
Ta člen se nanaša predvsem na
načrt vrednotenja (NV).
Morda bo treba NV dodatno
razviti v smislu metodologije in
vsebine vrednotenja.
V številnih primerih je NV,
opisan v OP, zelo kratek in v
glavnem le ponavlja zahteve
uredbe.
Kot je že povzeto v čl. 54, mora
vrednotenje obravnavati
uspešnost, učinkovitost in
učinke.
V členih je nakazano, da je
treba za vsak program izvesti
več kot eno vrednotenje, pri
čemer je treba presoditi, kako
OP prispeva k PNU (v primeru
ESPR).

Čl. 2. Države članice zagotovijo, da so na
voljo ustrezne zmogljivosti za vrednotenje.
Čl. 3. Organ upravljanja med programskim
obdobjem zagotovi, da se vrednotenja,
vključno z vrednotenji za oceno
uspešnosti, učinkovitosti in učinka,
izvedejo za vsak program na podlagi
načrta vrednotenja, ter da se vsako
vrednotenje naknadno primerno
obravnava v skladu s pravili za posamezni
sklad. Vsaj enkrat v programskem obdobju
se ovrednoti, kako je podpora iz skladov
ESI prispevala k ciljem za vsako
prednostno nalogo. Odbor za spremljanje
preuči vsa vrednotenja in jih pošlje
Komisiji.

✓

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Opomba PS FAME

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Vsebina člena

Priprava
vrednotenja
ESPR

Element vrednotenja

✓

✓
zmogljivost
✓

✓

Čl. 4. Komisija lahko na svojo pobudo
ovrednoti programe. O tem obvesti organ
upravljanja, rezultati pa se pošljejo organu
upravljanja ter predložijo zadevnemu
odboru za spremljanje.
Čl. 57

Naknadno vrednotenje

Povezano z vsemi skladi ESI:
Posredno pomembno.
Vrednotenja ESPR so vir za
naknadno vrednotenje, ki ga bo
izvedla Komisija.

Čl.
125.2

Naloge organa upravljanja
(d) Vzpostavi sistem za računalniško
beleženje in shranjevanje podatkov o
posamezni operaciji, potrebnih za
spremljanje, vrednotenje, finančno
upravljanje, preverjanje in revizijo, vključno
s podatki o posameznih udeležencih v
operacijah, če je primerno.

Povezano z vsemi skladi ESI:
Ta člen se nanaša na potrebo
OU po ustreznem shranjevanju
podatkov in zagotavljanju
ustreznih podatkov za izvajalce
vrednotenj v primerni obliki.

✓

✓

✓

Dopolnilni predpisi, pomembni za vse sklade ESI –
480/2014

Priloga III

Seznam podatkov, ki jih je treba v sistemu
V Prilogi III so navedeni vsi
spremljanja računalniško zabeležiti in shraniti podatki, ki bi jih morali OU voditi
(navedeni v členu 24)
za vsako podprto operacijo.

✓

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Opomba PS FAME

Priprava
vrednotenja
ESPR

Vsebina člena

✓

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Element vrednotenja

✓

Predpisi ESPR

Opomba PS FAME

Čl. 107

Sistem spremljanja in vrednotenja
Čl. 1. Za operacije ESPR v okviru deljenega
upravljanja se vzpostavi skupen sistem
spremljanja in vrednotenja, katerega namen je
merjenje uspešnosti ESPR. Za zagotavljanje
učinkovitega merjenja uspešnosti se na
Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje
delegiranih aktov v skladu s členom 126, s
katerimi opredeli vsebino in sestavo tega
sistema.

Povezano z ESPR:
Čl. 107(1) se nanaša na
vlogo in pomembnost
skupnega sistema
spremljanja in vrednotenja,
ki je izhodiščna točka za
vrednotenje.

Čl. 2. Splošni učinek ESPR se preuči glede na
prednostne naloge Unije iz člena 6.

Povezano z ESPR:
Člen 2 je povezan z
vrednotenjem učinka. Pri
vrednotenju učinka OP bi bilo
treba presoditi prispevek OP
k prednostnim nalogam Unije
v povezavi z velikostjo
programa (glejte tudi UoSD
1303/2013, čl. 54).

✓

Čl. 108

Cilji
Cilji skupnega sistema spremljanja in
vrednotenja so:
(a) prikazati napredek in dosežke SRP in CPP,
preučiti splošni učinek ter ovrednotiti
učinkovitost, uspešnost in pomen operacij
ESPR;
(b) prispevati k bolj usmerjeni podpori za SRP in
CPP;
(c) podpirati skupni proces pridobivanja znanja,
povezan s spremljanjem in vrednotenjem;
(d) zagotoviti zanesljivo, z dokazi podprto
vrednotenje operacij ESPR, ki bo podlaga za
postopek odločanja.

Povezano z ESPR:
Pri vrednotenju je treba
upoštevati vrednotenje
prispevka OP k ciljem iz
čl. 108.

✓

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Vsebina člena

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Element vrednotenja

Priprava
vrednotenja
ESPR

EU
508/
2014

✓
Sistem
spremljanja
in
vrednotenja

Element vrednotenja

Čl. 109

Skupni kazalniki
1. V sistemu spremljanja in vrednotenja iz
člena 107 se določi seznam skupnih
kazalnikov, ki se nanašajo na začetno stanje
ter na finančno izvajanje, učinek in rezultate
operativnega programa ter se uporabljajo za
vsak operativni program, da se omogoči
združevanje podatkov na ravni Unije.
2. Skupni kazalniki so povezani z mejniki in
cilji, določenimi v operativnih programih v
skladu s prednostnimi nalogami Unije iz
člena 6. Ti skupni kazalniki se uporabljajo za
pregled uspešnosti iz člena 21(1) Uredbe
(EU) št. 1303/2013 ter omogočajo oceno
napredka, učinkovitosti in uspešnosti
izvajanja politike glede na cilje na ravni Unije
ter na programski ravni.

Povezano z ESPR:
Sklic na skupne kazalnike in
sklic na 1303/2013.

✓

Čl. 111

Zagotavljanje informacij
Upravičenci do podpore v okviru ESPR,
vključno z lokalnimi akcijskimi skupinami za
ribištvo, organu upravljanja in/ali
imenovanim izvajalcem vrednotenja ali
drugim organom, ki so pooblaščeni za
opravljanje funkcij v njihovem imenu,
zagotovijo vse podatke in informacije,
potrebne za omogočanje spremljanja in
vrednotenja operativnega programa, zlasti v
zvezi z izpolnjevanjem posebnih ciljev in
prednostnih nalog.

Povezano z ESPR:
Upravičenci morajo zagotoviti
podatke in informacije, da se v
sistem spremljanja vnesejo
zahtevani podatki in da se
omogoči vrednotenje prispevka
OP k specifičnim ciljem in
prednostnim nalogam.

✓

Čl. 113

Naloge odbora za spremljanje
(b) Preuči dejavnosti in učinke v zvezi z
načrtom vrednotenja programa.

Povezano z ESPR:
Naloga OS je, da spremlja
dejavnosti, povezane z NV.

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Opomba PS FAME

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Vsebina člena

Priprava
vrednotenja
ESPR

EU
508/
2014

✓

Čl. 115

Čl. 116

Opomba PS FAME

Splošne določbe o vrednotenju
Čl. 1. Komisija sprejme izvedbene akte, s
katerimi določi elemente, ki morajo biti
vključeni v poročila o predhodnih
vrednotenjih iz člena 55 Uredbe (EU) št.
1303/2013, ter določi minimalne zahteve za
načrt vrednotenja iz člena 56 te uredbe. Ti
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
postopkom pregleda iz člena 127(3) te
uredbe.

Povezano z ESPR:
Pomembno v smislu vsebine
NV. čl. 115 se nanaša na
Izvedbeno uredbo Komisije.

✓

Čl. 2. Države članice zagotovijo skladnost
vrednotenj s skupnim sistemom spremljanja
in vrednotenja, dogovorjenim v skladu s
členom 107, organizirajo pripravo in zbiranje
potrebnih podatkov ter izvajalcem
vrednotenja predložijo različne informacije,
pridobljene v okviru sistema spremljanja.

Povezano z ESPR:
Člen 2 se nanaša na
pomembnost sistema
spremljanja in vrednotenja za
vsa izvedena vrednotenja.
Informacije, zbrane v sistemu
spremljanja, morajo biti
dostopne izvajalcem
vrednotenja. Pomembno je, da
se vse obstoječe vrzeli v
sistemu spremljanja zapolnijo
pred začetkom vrednotenja, da
se izvajalcem vrednotenja
zagotovi najboljša možna
uporaba.

✓

Čl. 3. Države članice poročila o vrednotenju
objavijo na internetu, Komisija pa na
spletnem mestu Unije.

Povezano z ESPR:
DČ morajo celotna poročila o
vrednotenjih objaviti na spletu
in na spletnem mestu Komisije.

Predhodno vrednotenje

Povezano s predhodnimi
vrednotenji ESPR:
Posredno pomembno. Pri
vrednotenju ESPR se je treba
dosledno sklicevati na
predhodno vrednotenje OP.
(glejte tudi UoSD 1303/2013,
čl. 55)

✓

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Vsebina člena

Priprava
vrednotenja
ESPR

EU
508/
2014

Vsebina
ESPR
vrednotenje

Element vrednotenja

✓

✓
objava

✓

✓

Čl. 117

Naknadno vrednotenje

Opomba PS FAME

Povezano z naknadnimi vrednotenji
ESPR:
Komisija bo naknadno vrednotenje
pripravila ob tesnem sodelovanju z
državami članicami. Vrednotenje
ESPR je vir za naknadno
vrednotenje. (glejte tudi UoSD
1303/2013, čl. 57). Države članice
morajo zagotoviti potrebne
informacije za naknadno
vrednotenje.

✓

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Vsebina člena

Vsebina
vrednotenja
ESPR

EU
508/
2014

Priprava
vrednotenja
ESPR

Element vrednotenja

✓

Izvedbena uredba Komisije 1362/2014 o ESPR
Priloga
Del A

Oddelek 8: Dejavnosti v zvezi z načrtom
vrednotenja
Predložiti je treba povzetek dejavnosti,
izvedenih v zvezi z izvajanjem načrta
vrednotenja, vključno z nadaljnjim
spremljanjem ugotovitev vrednotenja.
Treba je predložiti povzetek ugotovitev
vseh vrednotenj programa, ki so bila
objavljena v predhodnem finančnem letu,
z navedbo imena uporabljenih poročil o
vrednotenju in vanje zajetega
referenčnega obdobja. Poleg tega je treba
tukaj navesti dostop do vrednotenj, ki so
bila objavljena v skladu s členom 54(4)
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Povezano z ESPR:
Člen se nanaša na izvajanje NV in
na zahteve glede poročanja v LPI,
del B in C.

Priloga
Del B

Del B – poročila, predložena v letih 2017,
2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU)
št. 1303/2013 (poleg dela A)

Priloga
Del C

Del C – poročila, predložena v letu 2019 in
do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št.
1303/2013 (poleg delov A + B)

Povezano z ESPR:
Zahteve za poročanje v LPI,
povezane z vrednotenjem ESPR

✓
poročanje

✓
poročanje

Opomba PS FAME

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Vsebina člena

Vsebina
vrednotenja
ESPR

EU
508/
2014

Priprava
vrednotenja
ESPR

Element vrednotenja

Izvedbena uredba Komisije 1014/2014 o ESPR
Čl. 1

Vsebina in sestava sistema
spremljanja in vrednotenja
1. Skupni sistem spremljanja in
vrednotenja iz člena 107 Uredbe (EU)
št. 508/2014 je sestavljen iz
naslednjih elementov:
(a) logike ukrepanja, ki kaže
medsebojne vplive med prednostnimi
nalogami, prednostnimi področji in
ukrepi, kot je določeno v členih
18(1)(a) in 116 Uredbe (EU) št.
508/2014; (b) sklopa skupnih
kazalnikov iz člena 109 Uredbe (EU)
št. 508/2014;
c) ustreznih kumulativnih podatkov o
operacijah, izbranih za financiranje,
kot je določeno v členu 97(1)(a)
Uredbe (EU) št. 508/2014;
d) letnega poročila o izvajanju
operativnega programa, kot je
določeno v členu 114 Uredbe (EU) št.
508/2014 v povezavi s členom 50
Uredbe (EU) št. 1303/2013;
(e) načrta vrednotenja iz člena 115
Uredbe (EU) št. 508/2014 v povezavi
s členom 56 Uredbe (EU) št.
1303/2013;
(f) predhodnega in naknadnega
vrednotenja ter vseh drugih dejavnosti
vrednotenja, povezanih s programom
ESPR, kot je določeno v členih 115,
116 in 117 Uredbe (EU) št. 508/2014
v povezavi s členi 55, 56 in 57 Uredbe
(EU) št. 1303/2013;
(g) pregleda uspešnosti iz člena 21(1)
Uredbe (EU) št. 1303/2013.
2. Organ upravljanja pri uporabi členov
97(1)(a) in 114 do 117 Uredbe (EU)
št. 508/2014 v povezavi s členi 21(1),
50, 55, 56 in 57 Uredbe 1303/2013
uporablja seznam skupnih kazalnikov
iz člena 109 Uredbe (EU) št.
508/2014 v okviru vseh posameznih
elementov skupnega sistema
spremljanja in vrednotenja.

Povezano z ESPR:
Skupen sistem
spremljanja in
vrednotenja je osnova za
vrednotenje in bi moral
vsebovati vidike,
navedene v čl. 1 te
uredbe.

✓

✓

Priloga

Opomba PS FAME

Skupni kazalniki, ki jih je treba uporabljati pri
skupnem sistemu spremljanja in
vrednotenja:
I Kazalniki okoliščin
II Kazalniki učinka
III Kazalniki rezultatov

Povezano z ESPR:
Pri vrednotenju se je treba
sklicevati na skupne kazalnike
v uredbi.

✓

Povezano z ESPR:
Informacije o podatkih,
navedene v Izvedbeni uredbi
Komisije, določajo, katere
podatke zahteva Komisija.

✓

Povezano z ESPR:
Struktura podatkov daje
predstavo o tem, kateri podatki
so na voljo za vrednotenje.

✓

Izvedbena uredba Komisije 1242/2014 o ESPR
Priloge
I–V

Izvedbena uredba Komisije 1243/2014 o ESPR
Priloga

Struktura podatkov

Proces
vrednotenja in
upravljanja

Vsebina člena

Priprava
vrednotenja
ESPR

EC
508/
2014

Vsebina
vrednotenja
ESPR

Element vrednotenja

PODPORNA SKUPINA FAME

6. LOGIKA
UKREPANJA
ESPR

6. LOGIKA UKREPANJA ESPR
PNU

Ukrepi

Člen 37 Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja.
Člen 38 Omejitev učinka ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst (+ čl. 44.1.c Ribolov v celinskih
vodah)
Člen 39 Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških virov (+ čl. 44.1.c Ribolov v celinskih vodah)
Člen 40.1.a Varstvo in ohranjanje morske biotske raznovrstnosti – pobiranje izgubljenega ribolovnega orodja in morskih
odpadkov
Člen 43.2 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za omogočanje skladnosti z
obveznostjo iztovarjanja vseh ulovov

Člen 40.1.b–g, i Varstvo in ohranjanje morske biotske raznovrstnosti – prispevki k boljšemu upravljanju ali ohranjanju;
izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav; priprava načrtov za varstvo in upravljanje v okviru
območij NATURA 2000 ter območij prostorskih varovalnih ukrepov; upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih
območij, vključno z območji NATURA 2000; okoljsko osveščanje; sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta
ohranitev ter krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami (+ čl. 44.6 Ribolov v celinskih
vodah)

1

Člen 34 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti
—
Člen 36 Podpora sistemom za dodelitev ribolovnih možnosti

Člen 27 Svetovalna služba (+ čl. 44.3 Ribolov v celinskih vodah)
Člen 30 Diverzifikacija in nove oblike prihodka (+ čl. 44.4 Ribolov v celinskih vodah)
Člen 31 Zagonska podpora za mlade ribiče (+ čl. 44.2 Ribolov v celinskih vodah)
Člen 32 Zdravje in varnost (+ čl. 44.1.b Ribolov v celinskih vodah)
Člen 33 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti
Člen 35 Vzajemni skladi za izredne vremenske pojave in okoljske nesreče
Člen 40.1.h Varstvo in ohranjanje morske biotske raznovrstnosti – sheme za plačilo odškodnine zaradi škode, ki jo pri
ulovih povzročijo sesalci in ptiči
Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega ulova (+ čl. 44.1.e Ribolov v celinskih vodah)
Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za izboljšanje infrastrukture
ribiških pristanišč ter prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij; naložbe v gradnjo zavetij za izboljšanje varnosti
ribičev (+ čl. 44.1.f Ribolov v celinskih vodah)

Specifični cilji

1. Zmanjšanje učinka ribolova na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem in zmanjševanjem
neželenega ulova v največji mogoči
meri.

2. Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter
ekosistemov.

3. Zagotavljanje ravnovesja med
ribolovno zmogljivostjo in
razpoložljivimi ribolovnimi
možnostmi.

4. Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev.

Oznaka

Kazalnik rezultatov

Merska enota

1.4.a

Sprememba neželenega ulova (v tonah)

v tonah

1.4.b

Sprememba neželenega ulova (v odstotkih) %

1.5

Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

v litrih goriva/tono
iztovorjenega ulova

1.5

Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

v litrih goriva/tono
iztovorjenega ulova

1.10.a

Sprememba pokritosti območij Natura
2000, določenih v direktivah o pticah in
habitatih

km2

1.10.b

Sprememba pokritosti drugih
prostorskih varovalnih ukrepov iz člena
13.4 Direktive 2008/56/ES

km2

1.3

Sprememba čistega dobička

tisoč evrov

1.6

Sprememba v odstotkih neuravnoteženih
flot

%

1.1

Sprememba vrednosti proizvodnje

v tisočih evrov

1.2

Sprememba količine proizvodnje

v tonah

1.3

Sprememba čistega dobička

v tisočih evrov

1.5

Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

v litrih goriva/tono
iztovorjenega ulova

1.7

Delovna mesta (EPDČ), ustvarjena v
ribiškem sektorju ali dodatnih dejavnostih

EPDČ

1.8

Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v
ribiškem sektorju ali dodatnih dejavnostih

EPDČ

1.9.a

Sprememba števila poškodb in nesreč pri
delu

število

1.9.b

Sprememba v odstotkih poškodb in nesreč
pri delu v povezavi s skupnim številom
%
ribičev

PNU

Ukrepi

Člen 26 Inovacije (+ čl. 44.3 Ribolov v celinskih vodah)
Člen 28 Partnerstvo med ribiči in znanstveniki (+ čl. 44.3 Ribolov v celinskih vodah)
Člen 41.1.a, b, c Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – naložbe v ribiška plovila; revizije in
sheme energetske učinkovitosti; študije za ovrednotenje prispevka alternativnih pogonskih sistemov in oblike trupa
ribiških plovil (+ čl. 44.1.d Ribolov v celinskih vodah)
Člen 41.2 Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – menjava ali posodobitev glavnega ali
pomožnega motorja (+ čl. 44.1.d Ribolov v celinskih vodah)

1

Člen 29.1 + 29.2 Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga – usposabljanje, povezovanje v mreže,
socialni dialog; podpora zakoncem in življenjskim partnerjem (+ čl. 44.1.a Ribolov v celinskih vodah)
Člen 29.3 Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga – pripravniki na ribiških plovilih za mali priobalni
ribolov/socialni dialog (+ čl. 44.1.a Ribolov v celinskih vodah)

2

Člen 47 Inovacije
Člen 49 Upravljanje, službe za zagotavljanje nadomeščanja in svetovalne storitve za objekte akvakulture

2

Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo
Člen 52 Spodbujanje novih trajnostnih ribogojnic, ki izvajajo trajnostno akvakulturo

.............

Specifični cilji

5. Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja in inovacij, vključno s
povečanjem energetske učinkovitosti
in prenosa znanja.

6. Razvoj novih strokovnih znanj in
spretnosti ter vseživljenjskega
učenja.

Oznaka

Kazalnik rezultatov

Merska enota

1,1

Sprememba vrednosti proizvodnje

v tisočih evrov

1.2

Sprememba količine proizvodnje

v tonah

1.3

Sprememba čistega dobička

v tisočih evrov

1.5

Sprememba izkoristka goriva pri ulovu rib

v litrih goriva/tono
iztovorjenega ulova

1.7

Delovna mesta (EPDČ), ustvarjena v
ribiškem sektorju ali dodatnih dejavnostih

EPDČ

1.8

Delovna mesta (EPDČ), ohranjena v
ribiškem sektorju ali dodatnih dejavnostih

EPDČ

1.9.a

Sprememba števila poškodb in nesreč pri
delu

število

1.9.b

Sprememba v odstotkih poškodb in nesreč
pri delu v povezavi s skupnim številom
%
ribičev

2.1

Sprememba obsega proizvodnje v
akvakulturi

v tonah

2.2

Sprememba vrednosti proizvodnje v
akvakulturi

v tisočih evrov

2.3

Sprememba čistega dobička

v tisočih evrov

2.1

Sprememba obsega proizvodnje v
akvakulturi

v tonah

2.2

Sprememba vrednosti proizvodnje v
akvakulturi

v tisočih evrov

2.3

Sprememba čistega dobička

v tisočih evrov

2.8

Ustvarjena delovna mesta

EPDČ

2.9

Ohranjena delovna mesta

EPDČ

1. Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2. Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribogojnic,
vključno z izboljšanjem varnostnih
ter delovnih pogojev predvsem za
MSP

PNU

Ukrepi

■
Člen 48.1.k Produktivne naložbe v akvakulturo – povečanje energetske učinkovitosti, obnovljiva energija
Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in kemičnih
snovi, sistemi ponovnega kroženja vode za minimalno porabo vode
Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
Člen 53 Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

2
2

Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
Člen 55 Ukrepi za javno zdravje
Člen 56 Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali
Člen 57 Zavarovanje staleža v akvakulturi

Člen 50 Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

Specifični cilji

3. Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti in izboljšanje
ekosistemov, ki so povezani z
akvakulturo, ter spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri.

4. Spodbujanje akvakulture z visoko
stopnjo varstva okolja ter
spodbujanje zdravja in dobrobiti
živali ter javnega zdravja in varnosti.

5. Razvoj novih strokovnih znanj in
spretnosti ter vseživljenjskega
učenja.

Oznaka

Kazalnik rezultatov

Merska enota

2.4

Sprememba obsega ekološke proizvodnje
v akvakulturi

v tonah

2.5

Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu kroženja vode

v tonah

2.6

Sprememba obsega proizvodnje v
akvakulturi, potrjena v okviru prostovoljne
trajnostne sheme

v tonah

2.7

Objekti akvakulture, ki zagotavljajo
okoljske storitve

število

2.8

Ustvarjena delovna mesta

EPDČ

2.9

Ohranjena delovna mesta

EPDČ

2.1

Sprememba obsega proizvodnje v
akvakulturi

v tonah

2.2

Sprememba vrednosti proizvodnje v
akvakulturi

v tisočih evrov

2.4

Sprememba obsega ekološke proizvodnje
v akvakulturi

v tonah

2.5

Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu kroženja vode

v tonah

2.6

Sprememba obsega proizvodnje v
akvakulturi, potrjena v okviru prostovoljne
trajnostne sheme

v tonah

2.7

Objekti akvakulture, ki zagotavljajo
okoljske storitve

število

2.8

Ustvarjena delovna mesta

EPDČ

2.9

Ohranjena delovna mesta

EPDČ

PNU

Ukrepi

■
Člen 77 Zbiranje podatkov

3

3
Člen 76 Nadzor in izvrševanje

Člen 62.1.a Pripravljalna podpora
4

Člen 63 Izvedba strategij lokalnega razvoja (vklj. tekoči stroški in animacija)
Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

Specifični cilji

1. Izboljšanje in zagotovitev
znanstvenega znanja ter zbiranje in
upravljanje podatkov.

2. Zagotavljanje podpore spremljanju,
nadzoru in izvedbi, krepitev
institucionalne zmogljivosti in
učinkovitosti javne uprave, ne da bi se
pri tem povečalo upravno breme.

Spodbujanje gospodarske rasti, socialne
vključenosti, ustvarjanja novih delovnih
mest ter podpiranja zaposljivosti in
mobilnosti delovne sile v obalnih ter
celinskih skupnostih, ki so odvisne od
ribištva in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu ter
drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva.

Oznaka

Kazalnik rezultatov

Merska enota

3.B.1

Povečanje odstotka izpolnjevanja zahtev
po podatkih

%

3.A.1

Število ugotovljenih hudih kršitev

število

3.A.2

Iztovori, ki so bili predmet fizičnega
nadzora

%

4.1

Ustvarjena delovna mesta (EPDČ)

EPDČ

4.2

Ohranjena delovna mesta (EPDČ)

EPDČ

4.3

Ustanovljena podjetja

število

PNU

Ukrepi

Člen 66 Načrti proizvodnje in trženja
Člen 67 Pomoč za skladiščenje
Člen 68 Ukrepi za trženje
Člen 70 Ureditev nadomestil
5

Člen 69 Predelava proizvodov iz ribištva in ribogojstva

Člen 80.1.a Uvedba pomorskega nadzora

6

Člen 80.1.b Spodbujanje varstva pomorskega okolja in trajnostna uporaba morskih ter obalnih
virov
Člen 80.1.c Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

TP

Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic

Specifični cilji

1. Izboljšanje organizacije trga za
proizvode iz ribištva in ribogojstva

2. Spodbujanje naložb v sektor
predelave in trženja

Razvoj in izvajanje celostne
pomorske politike

–

Oznaka

Kazalnik rezultatov

Merska enota

5.1.a

Sprememba vrednosti prve prodaje
organizacij proizvajalcev

tisoč evrov

5.1.b

Sprememba obsega prve prodaje
organizacij proizvajalcev

v tonah

5.1.c

Sprememba vrednosti prve prodaje drugih
subjektov

tisoč evrov

5.1.d

Sprememba obsega prve prodaje drugih
subjektov

v tonah

5.1.a

Sprememba vrednosti prve prodaje
organizacij proizvajalcev

tisoč evrov

5.1.b

Sprememba obsega prve prodaje
organizacij proizvajalcev

v tonah

5.1.c

Sprememba vrednosti prve prodaje drugih
subjektov

tisoč evrov

5.1.d

Sprememba obsega prve prodaje drugih
subjektov

v tonah

6.1

Povečanje v skupnem okolje za izmenjavo
informacij za nadzor (CISE) na področju
pomorstva EU

%

6.2.a

Sprememba pokritosti območij Natura
2000, določenih v direktivah o pticah in
habitatih

km2

6.2.b

Sprememba pokritosti drugih prostorskih
varovalnih ukrepov iz člena 13.4 Direktive
2008/56/ES

Km2

–

–

–

Kontakt:

