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2.

PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (ČLEN 50(2) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno s finančnimi
instrumenti, in sicer v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.
V letu 2020 je na izvajanje OP ESPR 2014-2020 vplivala pandemija covid-a 19, a kljub temu so se vsi
organi trudili, da je sistem upravljanja in nadzora deloval nemoteno, kot je bilo to v izrednih razmereh
mogoče. OU je uspel zmanjšati neprevzeto obveznost ter posredoval zahtevke za vračilo v višini
2.124.168EUR. V letu 2020 je bilo izbranih 33 operacij v skupni vrednosti javih sredstev 5.767.039,31
EUR, od tega ESPR del 4.433.843,61 EUR ter izplačanih 2.803.213,49 EUR v skupni vrednosti, od
tega ESPR del 2.124.168 EUR.
V sistemu upravljanja in nadzora se je zaradi menjave vodstva MKGP zgodila zamenjava vodje OU in
OS. Vse aktivnosti izvajanja, spremljanja, poročanja in nadzora na ravni organov so potekale
nemoteno. Potrjena je bila peta sprememba OP ESPR 2014-2020 s strani EK. Razlogi za spremembe
so izhajali iz prenehanja prevzete obveznosti, prenos sredstev iz PNU 2 na PNU 5, uvedbe ukrepa
Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti in uvedbe novega izdatka v skladu z akcijskim načrtom za
odpravo pomanjkljivosti v sistemu za nadzor ribištva.
V letu 2020 je okviru 1. PNU na ukrep Ribiška pristanišča prispela vloga za naložbo v ribiško
pristanišče Izola, ki je bila odobrena v vrednosti 2.400.000EUR. Sprejeta je bila nacionalna izvedbena
uredba in objavljen javni razpis za ukrep Zdravje in varnost na krovu v vrednosti 160.000 EUR, na
katerega so prispele tri vloge, ki so do konca leta 2020 bile še v obravnavi. Preko javnih naročil se je
izvajal ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti. V letu 2020 je bila izbrana 1 operacija
v skupni vrednosti 80.950,07 EUR javnih sredstev, od tega 60.712,55 EUR delež ESPR. Izplačanih je
bilo 44.515,26 EUR, delež ESPR pa je znašal 33.386,44 EUR.
V letu 2020, vokviru 2. PNU na ukrep Inovacije v akvakulturi ni bilo prejetih vlog. Za ukrepa
Produktivne naložbe v klasično akvakulturo in Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo je bilo do
sedaj objavljenih 10 verzij javnih razpisov. V okviru ukrepa Produktivne naložbe v klasično
akvakulturo sta bili v letu 2020 izbrani 2 operaciji v vrednosti 263.586,49 EUR javnih sredstev, od
tega 197.689,87 EUR podpora ESPR. Izplačanih je bilo 76.338,50 EUR sredstev.
Za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo v letu 2020 ni bilo izbranih operacij.
Na ukrepu Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, sta bili v letu 2020 izbrani 2 operaciji v
vrednosti 44.100,00 EUR javnih sredstev, od tega 33.075,00 EUR prispevek ESPR. Izplačanih je bilo
44.100,00 EUR, od tega delež ESPR 33.075,00 EUR. Izvajanje ukrepa se zaključuje. Porabljena bodo
vsa sredstva, dodeljena temu ukrepu.
Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo. Izvajaleso se 3
operacije, izplačanih je bilo 87.845,67 EUR, od tega ESPR del 65.884,25 EUR. Izvajanje ukrepa se
zaključuje. Izdelana je bila študija za potencial marikulture, zaključena bo študija za potencial
akvakulture na celinskih vodah ter študijaza potencial akvakulture za podzemne vode.
V okviru 3. PNU so se v letu 2020 izvajale aktivnosti v okviru ukrepa Zbiranje podatkov in Nadzor in
izvrševanje.
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Za ukrep Zbiranje podatkov je bilo skupno izbranih 6 operacij v skupni vrednosti 1.594.258,11 EUR
javnih sredstev, od tega 1.275.406,47 EUR prispevek ESPR. V letu 2020 je bilo izplačanih 312.277,53
EUR, od tega 249.821,87 EUR prispevek ESPR.
Za ukrep Nadzor in izvrševanje je bilo izbranih skupno 9 operacij v skupni vrednosti 2.030.770,00
EUR javnih sredstev, od tega 1.702.835,60 EUR prispevek ESPR. V letu 2020 je bilo izplačanih
42.221,79 EUR, od tega 37.999,68 EUR prispevek ESPR.
V okviru 4. PNU so se izvajale operacije, ki so omogočile pozitivno izkušnjo izvajanja CLLD na
lokalnem območju in s tem povečan interes med potencialnimi prijavitelji projektov. Za tekoče stroške
in animacijo je bilo izplačanih 182.611,44 EUR, od tega znaša ESPR del 136.958,85 EUR. Izbranih je
bilo 27 operacij v skupni vrednosti 3.103.584,94 EUR javnih sredstev, od tega ESPR del 2.327.688,67
EUR. Izplačil je bilo za 1.368.859,27 EUR, od tega ESPR del 1.026.644,34 EUR. Izvajale so se tudi 3
operacije sodelovanja v skupni vrednosti 69.818,18 EUR javnih sredstev, od tega 44.509,08 EUR
prispevek ESPR.

V okviru 5. PNU se je izvajal ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
terukrep Promocijske in oglaševalske kampanje v okviru ukrepov za trženje.
Za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture je bilo do sedaj objavljenih 5
javnih razpisov. V letu 2020 sta bili odobreni 2 operaciji v vrednosti 178.980,95 EUR javnih sredstev,
od tega ESPR del 134.188,46 EUR. Izplačanih je bilo 95.000,00 EUR, od tega 71.250,00 EUR
prispevek ESPR.
V okviru ukrepov za trženje sta bili v letu 2020 izbrani dve operaciji v skupni vrednosti 52.948,00
EUR javnih sredstev, od tega 39.711,00 EUR prispevek EPSR. Izplačanih je bilo 6.100EUR, od tega
ESPR del 4.575EUR.
V okviru 6. PNU so se aktivnosti v letu 2020 izvajale v skladu s predvidenim načrtom.
V okviru ukrepa Celostni pomorski nadzor je bilo izbrana 1 operacija za vzpostavitev sistema CISE v
skupni vrednosti 279.990EUR javnih sredstev, od tega 209.990,50 EUR prispevek EPSR.. Izplačil ni
bilo.
V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja je bila izbrana 1 operacija, ki bo, v skupni vrednosti
74.440,69 EUR javnih sredstev, od tega 55.830,52 EUR prispevek EPSR. iIzplačanih 37.220,34 EUR,
od tega ESPR del 27.915,25 EUR.
V okviru ukrepa Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja je bila izbrana 1 operacija v skupni
vrednosti 90.115,30 EUR javnih sredstev, od tega 67.586,47 EUR prispevek EPSR. . Izplačil ni bilo.
V okviru Tehnične pomoči je v izvajanju 7 operacij, v skupni vrednosti 2.646.306,00 EUR, od tega
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1.984.729,75 EUR prispevek ESPR. Znotraj teh izbranih operacij se izvajajo številne aktivnosti. V letu
2020 je bilo izplačanih 344.303,85 EUR sredstev, od tega 242.652,90 EUR prispevek ESPR.
Sklepna ocena je, da se ukrepi OP ESPR 2014-2020 pospešeno izvajajo, kljub začetnim izzivom, s
čimer se sledi zastavljenim ciljem programa. Manjši napredek izvajanja ukrepov se je pokazal v okviru
1 in 2. PNU, medtem ko 3., 4., 5. in 6. PNU potekako v skladu z zastavljenim cilji. Še posebej v drugi
polovici leta 2020 je bilo s strani potencilnih vlagatelljev končno zaznati interes po večjih naložbah,
kar bo OU omogočilo ustrezno načrtovanje programa do zaključka v letu 2023. Ob tem je treba
upoštevati, da v primeru, da bodo nastajali časovni zamiki pri obravnavi vlog in zahtevkov za
povračilo, se lahko zgodi ponovna neprevzeta obveznost.
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3.

IZVAJANJE PREDNOSTNIH NALOG UNIJE

3.1.

Pregled izvajanja (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Informacije morajo biti v obliki kratkega in splošnega pojasnila o izvajanju prednostnih nalog Unije in
tehnični pomoči za zadevna leta; navedeni morajo biti tudi sklici na ključne dogodke, večje težave in
ukrepe za odpravo teh težav.
Prednostna naloga Unije

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne
dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
1 - Spodbujanje okoljsko V okviru 1. PNU izvajali naslednji ukrepi: »Ribiška pristanišča«,
trajnostnega,
z
viri »Zdravje in varnost« ter »Varstvo in obnova morske biotske
gospodarnega, inovativnega, raznovrstnosti in ekosistemov«.
konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva
Odobrena sredstva so v letu 2020 v višini 2.480.950,07 EUR javnih
izdatkov in predstavljajo 70% vseh dodeljenih sredstev na 1. PNU.
Izplačila v letu 2020 znašajo 80.950,07 EUR javnih izdatkov, od tega
je bil del ESPR 60.712,55 EUR in delež RS 20.237,52 EUR. V letu
2020 sta bili izbrani 2 operaciji.
Celotna odobrena sredstva 1. PNU do konca leta 2020 so v višini
2.681.933,37 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 75% vseh
dodeljenih sredstev na 1. PNU. Celotna izplačila znašajo 144.187,97
EUR javnih izdatkov, od tega je bil del ESPR 108.140,97 EUR.
Ukrep »Ribiška pristanišča«
Izvedene so bile 4 verzije javnega razpisa za ukrep Ribiška
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Prvi in
2. javni razpis sta bila objavljena v letu 2017, v letu 2018 je bil
objavljen 3. javni razpis, 26. 4. 2019 pa je bil objavljen še 4. javni
razpis skozi celotno leto 2020. Vsakič so bila razpisana vsa
razpoložljiva javna sredstva, in sicer 2.400.000,00 EUR. Občina
Izola je vlogo na razpis oddala decembra 2020 in pridobila vsa
razpoložljiva sredstva na ukrepu. Projekt se bo zaključil decembra
2021. V okviru naložbe v obstoječe ribiško pristanišče Izola so
predvidene naslednje aktivnosti:
V okviru naložbe v ribiško pristanišče Izola so predvidene naslednje
aktivnosti:
•
naložbe v izboljšanje varnostnih pogojev za ribiče, ribogojce,
školjkarje: plavajoči pomoli, kar bo omogočilo večjo varnost
dostopanja plovil. Nadvišanje skalometa z namenom varnosti pred
vplivi valovanja. Varnostna razsvetljava z namenom večje varnosti
izvajanja dela. Statična sanacija za večjo varnost pred rušitvijo
obalnega zidu.
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Prednostna naloga Unije

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne
dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
•
naložbe v izboljšanje delovnih pogojev za ribiče, ribogojce,
školjkarje: izboljšanje pogojev za delo ribičev v SZ delu mandrača s
postavitvijo omaric za oskrbo plovil z vodo in elektriko, na ribiškem
pomolu s postavitvijo plavajočih pomolov in dodatne razsvetljave, ki
olajša delo v nočnem času.
•
naložbe v infrastrukturo in opremo za ravnanje z odpadki v
ribiškem pristanišču, vključno z morskimi odpadki: ureditev novega
podzemnega ekološkega otoka z večjo kapaciteto.
Hkrati je interes za izvedbo naložbe v ribiškem pristanišču Seča
podala tudi Občina Piran, o čemer se bo odločalo v prihodnje.
Preko javnih naročil pa se je izvajal tudi ukrep Varstvo in obnova
morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov. V okviru tega ukrepa,
so bila v letu 2020 izvedena izplačila v višini 80.950,07 EUR, delež
ESPR pa je znašal 60.712,55 EUR. Do leta 2020, so bile v okviru
ukrepa skupno izbrane tri operacije, vsebina za četrto je bila v
pripravi .

Vsebina prve operacije je bila v letu 2020 še v izvajanju, Cilj
operacij je spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst
v slovenskem morju se, kot ukrep za preprečitev, nadzor in
obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst, namerava pridobiti podatke
o prisotnosti tujerodnih vrst v slovenskem morju in spremljati
njihovo širitev ter vplive na domorodne vrste, vključno z vplivi na
ribolovne vire in na marikulturo ter s tem prispevati k ohranitvi in
krepitvi storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi
storitvami. Predviden zaključek operacije je junij 2021.
Tretja operacija se je bila izbranav letu 2020. Cilj operacije je
kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju,
s katerim se namerava pridobiti primerno natančne podatke o
naslednjih habitatnih tipih Natura 2000 v slovenskem morju:

HT 1110, Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo
vode,

SL



HT 1120, Podmorski travniki s pozejdonovko,



HT 1170, Morski grebeni.
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Prednostna naloga Unije

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne
dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav

Informacije je treba pridobiti za potrebe ohranjanja narave v
Sloveniji oziroma bolj specifično, za opredelitev ukrepov ohranjanja
morske biotske raznovrstnosti, varovanje morskega okolja ter
trajnostne rabe morskih in obalnih virov.

V pripravi so bile tudi vsebine in javno naročilo za četrto operacijo
in sicer, spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v
slovenskem morju 2021-2023. Pri pripravi operacije so se upoštevale
pridobljene izkušnje o uporabnosti metod, ki se trenutno uporabljajo
in novo poznavanje stanja v naravi. Izbor operacije je predviden v
letu 2021 in zaključek oktober 2023, ocenjena vrednost je
120.000,00 EUR
Ukrep zdravje in varnost:
Uredba o izvajanju ukrepa Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014–
2020 je bila v Uradnem listu RS objavljena dne 19. 6. 2020 in je
pravna podlaga za izvajanje prvega javnega razpisa Zdravje in
varnost. Določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence,
upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za
ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti
upravičenca in finančne določbe. Sledila je priprava javnega razpisa,
prijavnega obrazca in poročila o uresničevanju obveznosti
upravičencev. Prvi javni razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen
11. 9. 2020. Po objavi v Uradnem listu RS je bila izvedena javna
predstavitev javnega razpisa v Izoli, dne 18. 9. 2020. Predstavitve se
je udeležilo 17 potencialnih vlagateljev. Prisotni so glede javnega
razpisa zastavili tudi nekaj vprašanj, na katere je Organ upravljanja
večinoma odgovorili na predstavitvi, na nekatere pa so bili odgovori
posredovani naknadno v sodelovanju z vami. Elektronski vnos vlog
poteka od 5. 10. 2020 dalje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa. Višina nepovratnih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega
javnega razpisa, znaša 160.000,00 EUR. V primeru porabe vseh
predpisanih sredstev bo na ukrepu možno zagotoviti še dodatna
sredstva. Do konca leta 2020 so na posredniški organ prispele 3
vloge v skupni vrednosti 74.664 EUR. Vloge so bile ob zaključku
leta 2020 še v obravnavi pri posredniškem organu.
Glede na stanje leta 2020 izvajanje 1. PNU ne dosega zastavljenih
ciljev, vendar so se zadeve začele premikati v pozitivno smeri, kar
se tiče naložb v ribiška pristanišča in naložbe za zdravje in varnost na
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krovu ribiških plovil. Organ upravljanja bo zato v prihodnje ustrezno
prerazporedil sredstva.

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

V okviru 2. PNU so se izvajali naslednji ukrepi: Inovacije,
Produktivne naložbe akvakulturo (člen 48(1) (a)-(d) in (f)-(h) in člen
48(1) (e), (i) in (j)), ter Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
ter ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo.
Odobrena sredstva so v letu 2020 v višini 585.059,27 EUR javnih
izdatkov in predstavljajo 20 % vseh dodeljenih sredstev na 2. PNU.
Izplačila v letu 2020 znašajo 99.704,75 EUR javnih izdatkov, od tega
je bil del ESPR 74.778,56 EUR in delež RS 24.926,19 EUR. V letu
2020 je bilo izbranih 5 operacij.
Celotna odobrena sredstva 2. PNU do konca leta 2020 so v višini
951.132,86 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 32 % vseh
dodeljenih sredstev na 2. PNU. Celotna izplačila znašajo 612,785,62
EUR javnih izdatkov, od tega je bil del ESPR delež 459.589,21
EUR.
Za ukrep Inovacije je bila v letu 2020 odprta tretja verzija javnega
razpisa. Razpisanih je bilo 400.000,00 EUR javnih sredstev. V letu
2018 pa sta bili objavljeni že dve verziji javnih razpisov. Na
objavljene razpise ni prispela nobena vloga, saj se potencialn
vlagatelj, na koncu ni odločil za oddajo vloge, zato se bo javni razpis
zaprl.
V okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo (člen 48(1) (a)(d) in (f)-(h)) je bila v letu 2020 objavljen peta verzija javnega
razpisa. Skupno je bilo objavljenih 5 verzij javnih razpisov.
Razpisanih je bilo 3.928.770,00 EUR javnih sredstev. V letu 2020
sta bili odobreni 2 operaciji v skupni vrednosti javnih sredstev
263.586,49 EUR, od tega ESPR del 197.689,87 EUR. Namen
operacij so bile izvedbe naložb v objekte akvakulture. Iz tega urepa v
letu 2020 je bilo izplačanih sredstev 153.677,00 EUR javnih
sredstev. Prispeli sta še 2 vlogi v skupni vrednosti 142.378,75 EUR,
ki sta bili do konca leta 2020 še v obravnavi pri posredniškem organu
Za ukrep Produktivne naložbe v akvakulturo (člen 48(1) (e), (i) in
(j)), je bilo objavljenih 5 verzij javnih razpisov, na katere je prispela
1 vloga. Razpisanih je bilo 2.122.142,00 EUR javnih sredstev. V letu
2020 niso bila izvedena izplačila. Namen operacije je bila izgradnja
zaprtega sistema RAS. Prispeli sta še 2 vlogi v skupni vrednosti
396.465,93 EUR, ki sta bili do konca leta 2020 še v obravnavi pri
posredniškem organu
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V okviru ukrepa Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve je bila v
letu 2020 sta bili izbrani 2 operaciji v vrednosti 44.100,00 EUR
javnih sredstev, od tega ESPR del 33.075,00 EUR. Izplačanih pa je
bilo 88.200,00 EUR javnih sredstev, od tega ESPR del 66.150
EUR..Namen operacij je izplačilo nadomestil za izpad prihodka iz
dejavnosti akvakulture na območjih NATURA 2000 zaradi
kormoranov.Prispeli sta še 2 vlogi v skupni vrednosti 44.286 EUR,
ki sta bili do konca leta 2020 še v obravnavi pri posredniškem
organu.
Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij
za akvakulturo. Operacija za povečanje potenciala lokacij za
marikulturo na obali in v slovenskem morju se je začela izvajati v
letu 2018 in se je zaključila v letu 2020. Dodeljenih je 70.371,80
EUR javnih sredstev. Operacija za Možnosti za povečanje
potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah
Republike Slovenije je bila izbrana v letu 2019. Dodeljenih je bilo
115.839,00 EUR javnih sredstev, od tega ESPR del 86.879,25 EUR.
Namen operacije je preveriti potencial že obstoječih lokacij
akvakulture na celinskih površinskih vodah ter opredeliti potencialne
lokacije, kjer bi bilo mogoče v prihodnje povečati obstoječe in
razvijati nove oblike akvakulture. Operacija se bo zaključila
februarja 2021. Izbrana je bila še operacija za potencial podzemnih
voda v vrednosti 13.084,50 EUR javnih izdatkov. S tem se ukrep
zaključuje. V letu 2020 je bilo v okviru tega ukrepa izplačanih
87.845,67 EUR javnih sredstev, od tega ESPR del 65.884,25 EUR.
Izvajanje ukrepa se zaključuje.
Leta 2020 tako ne moremo govoriti o napredku pri izvajanju 2. PNU,
saj objavljeni javni razpisi niso dali pričakovanih rezultatov.
Soočamo se namreč z majhnim sektorjem akvakulture, ki kljub
začetnemu velikemu optimizmu in interesom, ki jih je Organ
upravljanja upošteval pri pripravi programskih dokumentov ni
izvedel večjih naložb. Nekatere izmed razlogov za to je lahko iskati v
novem programskem k rezultatom usmerjenem pristopu z
doseganjem kazalnikov rezultata, zahtevi po urejenih dovoljenjih in
soglasjih za legalno izvajanje dejavnosti, zagotovitev 50 % deleža
lastnih sredstev, pridobitev sredstev v programskem obdobju 20072013 in cikel povrnitve naložbe. Ne glede na to, Organ upravljanja
ves čas izvaja animacijske dejavnosti neposredno v stiku s
potencialnimi vlagatelji, tudi s pomočjo Kmetijsko-gozdarske
zbornice. Hkrati, jim je na voljo posredniški organ, ki izvaja
predhodno posvetovanje glede priprave vloge in zahtevkov še pred
vložitvijo. Te aktivnosti no nadaljeval tudi b prihodnje.
Na izvajanje ukrepov je deloma vplivala tudi epidemija covida-19.
Vsi upravni postopki v času razglašene epidemije so bili namreč v
obdobju leta 2020 zaustavljeni v skladu z Zakonom o začasnih
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ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 in
virusa SARS-CoV-2, kar je posledično pomenilo, da organi kot so
uprave enote, občine in posredniški organ (ARSKTRP) niso mogli
izdajati odločb oz. so le te izdajali v omejenem obsegu.
Za ukrepe druge prednostne naloge Unije je Organ upravljanja preko
Kmetijsko-gozdarske zbornice zaprosil, da izvedejo poizvedbo med
vsemi potencialnimi vlagatelji na terenu do konca leta 2020, nato bo
Organ upravljanja na podlagi te informacije ustrezno prerazporeditev
sredstva Unije v okviru naslednje spremembe OP ESPR 2014-2020 v
letu 2021 na tisto prednostno nalogo, kjer bo zaznan še interes po
črpanju.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

V okviru 3. PNU so se v skladu s pričakovanji izvajale aktivnosti v
okviru ukrepa Zbiranje podatkov in Nadzor in izvrševanje. V letu
2020 so odobrena sredstva v višini 921.483,96 EUR javnih izdatkov
in predstavljajo 20 % vseh dodeljenih sredstev na 3. PNU. Izplačila
v letu 2020 znašajo 316.449,02 EUR, od tega je bil del ESPR
254.535,84 EUR in delež Republike Slovenije 61.913,18 EUR. V
letu leta 2020 so bile izbrane 3 operacije.
Celotna odobrena sredstva 3. PNU do konca leta 2020 so v višini
3.352.093,81 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 71 % vseh
dodeljenih sredstev na 3. PNU. Celotna izplačila znašajo
2.036.358,82 EUR javnih izdatkov, od tega je bil del ESPR delež
1.603.055,77 EUR.
Vse dejavnost v zvezi z izvajanjem ukrepa Zbiranje podatkov so
potekale v skladu z načrtovano dinamiko. Leta 2020 se je izvajala
peta operacija, ki se je nanašala na izvajanje Delovnega načrta za
zbiranje podatkov 2020–2021. Operacija se je izvajala od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020. Delovni načrt je bil odobren z izvedbenim sklepom
Komisije z dne 19. 12. 2019 o odobritvi delovnega načrta, ki ga je
Slovenija predložila za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in
akvakulture v obdobju 2020–2021. Izvajanje Delovnega načrta je
sestavljeno iz več dejavnosti, ki omogočajo izvajanje različnih vrst
operacij, kot so opredeljene v 77. členu Uredbe 508/2014/EU in 9.
členu Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz OP ESPR
2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje. Skupna odobrena sredstva za izvajanje operacije v letu
2020 so bila 451.483,96 EUR, od tega prispevek ESPR 361.187,17
EUR. Izplačanih je bilo za 312.277,53 EUR javnih sredstev, od tega
prispevek ESPR 249.821,87 EUR.
V okviru ukrepa Zbiranje podatkov je bilo sofinancirano izvajanje
Nacionalnega programa za zbiranje podatkov za leto 2020, vključno
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s plačami zaposlenih na Zavodu za ribištvo Slovenije, ki izvajajo
naloge zbiranja podatkov, nakupa opreme za potrebe zbiranja
podatkov in udeležbe na sestankih različnih organov, zadolženih za
znanstvene nasvete.
Dejavnosti v okviru izvajanja ukrepa Nadzor in izvrševanje so leta
2020 potekale v skladu z načrtovano dinamiko. Leta 2020 so se
izvajale skupaj 9 operacij, od tega jih je bilo 8 izbranih v letih 2016
in 2017 ter 1 v letu 2020 (Izvajanje akcijskega načrta,
vzpostavljenega v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) št.
1224/2009). Višina javnih sredstev, ki je bila odobrena za izvajanje
teh operacij je 2.050.770,00 EUR, od tega 1.702.835,60 EUR
podpore iz ESPR.
Ukrep Nadzor in izvrševanje se je izvajal v skladu s predpisi s
področja javnega naročanja ter delovnopravne zakonodaje s področja
javnega sektorja. Leta 2020 je bilo v okviru tega ukrepa izplačanih
42.221,79 EUR javnih sredstev, od tega 37.999,68 EUR podpore iz
ESPR.
V okviru ukrepa Nadzor in izvrševanje je bila sofinancirana
vzpostavitev prenosa podatkov za ACDR prek FLUX (Fisheries
Language for Universal eXchange), prenova ter vzdrževanje
namenske programske opreme na področju nadzora ribištva, dveh
zaposlitev iz naslova izvajanja akcijskega načrta za
odpravopomanjkljivosti s področja nadzora ribištva in drugi
operativni stroški v skladu s točko k) drugega odstavka 76. člena
Uredbe 508/2014/EU ter seminarji in medijska orodja.

4 - Povečanje zaposlovanja in Vse štiri skupine LASR so operativne in dejavne. V letu 2020 je bilo
ozemeljske kohezije
izbranih (vključujoč tekoče stroške in animacijo)27 operacij.
Odobrena sredstva so v višini 1.817.050,69 EUR javnih izdatkov in
predstavljajo 23,4 % vseh dodeljenih sredstev na 4. PNU. Celotna
izplačila znašajo 1.551.470,71 EUR, od tega je bil del ESPR
1.163.602,92 EUR in delež Republike Slovenije 391.500,78 EUR.
Celotna odobrena sredstva 4. PNU do konca leta 2020 so v višini
5.885.768,32 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 76 % vseh
dodeljenih sredstev na 4. PNU. Celotna izplačila znašajo
2.750.041,28 EUR javnih izdatkov, od tega je bil del ESPR delež
2.062.530,8 EUR.
Že leta 2017 pa je bila izplačana pripravljalna podpora vsem štirim
izbranim LASR. Na izvajanje je sicer v letu 2020 vplivala pandemija
bolezni covid-19. Posledice omejitev v prvem valu epidemije, so se
pokazale predvsem pri počasnejšem izvajanju določenih projektov na
lokalni ravni, zlasti tistih, ki so predvidevali različne delavnice in
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izobraževanja. Primeri so se reševali individualno skupaj s
posredniškim organom, saj je zelo odvisno, kakšna je vsebina
projekta (npr. tam, kje so delavnice del širše zgodbe, se lahko
vsebina projekta prilagodi in se najdejo novi pristopi, tam, kjer pa
celoten projekt temelji na izobraževanju in delavnicah, pa je bilo
treba poiskati druge rešitve).
Aktivnosti lokalnih akcijskih skupin za ribištvo: vse lokalne akcijske
skupine imajo že skoraj v celoti izbrane projekte v višini vseh
dodeljenih finančnih sredstev. Projekti so namenjeni usposabljanju v
ribištvu in akvakulturi, izobraževanju ljudi o pomenu morskega
okolja, zmanjšanju onesnaženosti okolja, ribiški kulturni dediščini,
ribiški gastronomiji, razširjanju ribolovne ponudbe, ohranjanju in
urejanju naravnega okolja ter izobraževanja ljudi o tem.
LAS Istre je imel objavljen javni poziv od 11. 06. 2020 do 26. 8.
2020 z razpisanimi sredstvi 983.897,63 EUR.
LAS Posavje je imel objavljen javni poziv od 20. 4. 2020. do 18. 06.
2020 z razpisananimi sredstvi 617.264,97 EUR.
LAS Dolina Soče je imel objavljen javni poziv od 31. januarja 2020
do 3. aprila 2020 z razpisanimi sredstvi 429.000,00 EUR.
LAS Gorenjska košarica je imel objavljen javni poziv od 17.2.2020
do 10.4.2020 z razpisanimi sredstvi 377.391,90 EUR.
Po zagotovilih vseh vodilnih partnerjev, bodo vsa dodeljena sredstva
porabljena do konca programskega obdobja. Organ upravljanja se bo
v tesnem sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami potrudil, da
se bodo lahko operacije zaključile že konec leta 2022 oz. najkasneje
v prvi polovici 2023. Obravnava vlog in zahtevkov pri posredniškem
organu sicer poteka dokaj tekoče, z manjšimi zastoji tako, da so tu še
možnosti za izboljšanje.
Glede na razpoložljiva sredstva in interes s strani upravičencev
poteka izvajanje 4. PNU uspešno in Organ upravljanja želi s takim
izvajanjem tudi nadaljevati.

5 - Pospeševanje trženja in V okviru 5. PNU se je preko javnih razpisov izvajal ukrep Predelava
predelave
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, preko javnih
naročil pa se je izvajal ukrep Promocijske in oglaševalske kampanje
v okviru ukrepov za trženje.
Odobrena sredstva so v višini 571.283,86 EUR javnih izdatkov in
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predstavljajo 9 % vseh dodeljenih sredstev na 5. PNU. Celotna
izplačila znašajo 6.100 EUR, od tega je bil del ESPR 4.575 EUR in
delež Republike Slovenije 1.525 EUR. Do konca leta 2020 je bilo
izbranih 5 operacij.
Celotna odobrena sredstva 5. PNU do konca leta 2020 so v višini
1.066.046,08 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 14 % vseh
dodeljenih sredstev na 5. PNU. Celotna izplačila znašajo 832.595,11
EUR javnih izdatkov, od tega je bil del ESPR delež 624.446,3 EUR.
Za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
je bilo objavljenih že 5 verzij javnih razpisov. Leta 2020 je bilo
razpisanih za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture 2.781.855,00 EUR javnih sredstev.

V letu 2020 sta bili odobreni 2 operaciji v vrednosti 178.980,95 EUR
javnih sredstev, od tega ESPR del 134.188,46 EUR. Skupno je torej
odobrenih 6 operacij v vrednosti 787.891,53 EUR javnih sredstev, od
tega ESPR del 590.938,15 EUR. Sredstva so bila v enem primeru
odobrena tako za gradno novega predelovalnega obrata, s
pripadajočo opremo in nakup tovornega vozila, v enem primeru je
šlo za širitev obstoječega obrata predelave s potrebno opremo in
tovornega vozila, v ostalih 4 primerih pa so bila sredstva odobrena za
nakup opreme za predelavo ter nakup tovornega avtomobila.
Organ upravljanja je takoj po izraženem interesu s strani vlagateljev
v predelavi, podjetje Kvibo d.o.o in podjetje Marinblu d.o.o, zaprosil
za prerazporeditev finančnih sredstev med prednostnimi nalogami
Unije. Ob so potekale komunikacijske dejavnosti neposredno v stiku
s potencialnimi vlagatelji. Aktivno je sodeloval tudi posredniški
organ, ki jim predhodno svetuje glede priprave vloge. Decembra je
podjetje Marinblu končno vlogo oddalo v skupni vrednosti 2.474.783
EUR, ki je do konca leta 2020 še v obravnavi pri posredniškem
organu..
Organ upravljanja bo še naprej delal vse, da se sredstva na ukrepu
čim prej odobrijo. Celotna izplačila ukrepa znašajo 369.021,72 EUR,
od tega je bil del ESPR 276.766,78 EUR in delež Republike
Slovenije 92.255,44 EUR.

V okviru ukrepov za trženje je v letu 2020 bila načrtovana izvedba
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promocijske kampanje. Javno naročilo za izbor oglaševalske
agencije, ki bi pripravila marketinško strategijo z media planom,
kreativo, produkcijo materialov (TV, RA, tisk, OOH, promocijski
material) je bilo objavljeno julija 2020, čeprav je bilo načrtovano za
objavo že za januar 2020, a so nastale zamude zaradi situacije zaradi
COVID-19 Kot naročnik smo na MKGP prejeli 6 ponudb, od tega 1
neveljavno. Ob skrbnem pregledu vseh prispelih ponudb smo
ugotovili, da nobena od njih v popolnosti ni ustrezala vsebinskim
kriterijem razpisa in namenom kampanje, poleg tega pa izbor
izvajalca le-temu ni nalagala zadostne odgovornosti za učinkovito
izpeljavo kampanje. Nobena od ponudb v popolnosti ni ustrezala
našemu pričakovanju, krovno sporočilo kampanje je bilo premalo
inovativno, slabše so bili zajeti vsi segmenti sektorja, slogani so bili
slabše primerni, neprimerno ali neinovativno je bilo sporočilo
kampanje, ki je bodisi povzročalo negativne asociacije bodisi ni
odražalo dejanskega stanja. Zato smo se odločili, da zavrnemo vse
ponudbe ter ponudnike obvestimo, da bomo postopek ponovili.

Zato smo se kot naročnik odločili, da bomo v nadaljevanju izvedli
novo javno naročilo, tokrat pa bo to naročilo združevalo poleg
navedenih postavk (strategija, kreativa, produkcija) tudi zakup
oglasnega prostora. Vrednost javnega naročila bo predvidoma okoli
600.000 EUR. Kampanja bo potekala v glavnih TV, RA kanalih,
tisku in ostalih večjih medijih. Potekala bo do sredine 2023. Sočasno
s tem bo izveden sklop meritev javnega mnenja za namene
spremljanja učinkovitosti kampanje. Poleg večje kampanje bodo
izpeljana še manjša naročila po potrebi (odvisno od rahljanja COVID
ukrepov).
Do sedaj je bilo odobrenih 23 operacij v vrednosti 878.054,53 EUR
javnih sredstev, od tega 658.540,90 EUR prispevek ESPR.
Namenjena so bila Promociji lokalnega ribištva, in sice v obliki
zbornika za širšo javnost na temo lokalnega ribištva, različnih
publikacij na temo lokalnega ribištva, sodelovanja na sejmih, objave
advertorialov, izdejave tržne raziskave ter za podobne namene.
Glede na stanje leta 2020 se izvajanje 5. PNU izboljšuje in v
naslednjih letih Organ upravljanja glede na izkazano zanimanje
potencialnih upravičencev pričakuje intenzivno črpanje sredstev.
Organ upravljanja si prizadeva pospešiti dejavnosti za izvedbo
promocijske kampanje in izboljšati črpanje pri ukrepu predelave, kot
ga izkazuje zanimanje potencialnih upravičencev.
6 - Pospeševanje izvajanja Za ukrepe 6. PNU, ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za
integrirane pomorske politike
okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo, so aktivnosti
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Prednostna naloga Unije

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne
dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
potekale v skladu z načrtom.
Odobrena sredstva so v višini 371.415,30 EUR javnih izdatkov in
predstavljajo 45 % vseh dodeljenih sredstev na 6. PNU. Celotna
izplačila znašajo 371.415,30 EUR, od tega je bil del ESPR
278.561,47 EUR in delež RS 92.853,83 EUR.
Celotna odobrena sredstva 6. PNU do konca leta 2020 so v višini
672.726,75 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 82 % vseh
dodeljenih sredstev na 6. PNU. Celotna izplačila znašajo 265.401,1
EUR javnih izdatkov, od tega je bil del ESPR delež 199.050,8 EUR.
V okviru ukrepa Celostni pomorski nazdor sta bili do konca leta
2020 odobreni 2 operaciji.
Prva operacija je bila odobrena in zaključena v letu 2017. Vrednost
operacije je bilo 48.690,20 EUR javnih sredstev, od tega 36.517,65
EUR prispevek ESPR.
Druga operacija je bila izbrana v letu 2020. Cilj izdelava programske
opreme in nudenje pomoči uporabnikom za čas garancije, ki
omogoča učinkovitejši pomorski nadzor s dostopom v realnem času
do podatkov iz različnih baz podatkov in drugih virov informacij.
Pogodba bo sklenjena za obdobje 24 mesecev. Vrednost operacije je
279.990,00 EUR javnih sredstev, od tega 209.990,50 EUR prispevek
ESPR.
Do konca leta 2020, v okviru ukrepa Varovanje morskega okolja in
trajnostna raba morskih in obalnih virov so bile odobrene 3 operacije
v skupni vrednosti 215.176,73 EUR, od tega 161.382,54 EUR
prispevek ESPR.
V letu 2020 je bila v teku operacija Monitoring vranjeka v
slovenskem morju 2020-2021 s predvidenim zaključkom ob koncu
leta 2021. Z operacijo se bo pridobilo podatke o velikosti populacije
vranjeka (Phalacrocorax aristotelis), ki se v zadržuje v slovenskem
morju takoj po gnezditvi (med julijem in septembrom). Podatki bodo
podali gibanje trenda zadrževanja po gnezditvi glede na pretekle
popise. Dodatno se namerava pridobiti podatke o ocenah staležev
ribjih vrst, ki so glavni plen vranjekov, dejavnikih, ki vplivajo na
razširjenost teh ribjih vrst ter podatke o obsegu prilova vranjekov.
Pridobljeni podatki bodo podlaga za oceno stanja ohranjenosti.
Operacija je bila odobrena v letu 2020 in bo zaključena v drugi
polovici leta 2021. Vrednost operacije je bilo 74.440,69 EUR javnih
sredstev, od tega 55.830,52 EUR prispevek ESPR.
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Prednostna naloga Unije

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne
dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
Do konca finančne perspektive je predvidena v okviru tega ukrepa še
ponovitev operacije Monitoring delfinov v slovenskem morju 20212022.
Do konca leta 2020, v okviru ukrepa Izboljšanje poznavanja stanja
morskega okolja sta bili odobreni 2 operaciji v skupni vrednosti
128.869,82 EUR, od tega 96.652,36 EUR prispevek ESPR.
Druga operacija je bila izbrana v letu 2020 in je namenjena
nadgradnji poznavanja biotskih in abiotskih značilnosti ter obsega
bentoških habitatnih tipov, za katero je predvideno izvajanje 29
mesecev. Z operacijo se želi nadgraditi podatke o obsegu in sestavi,
vrstni številčnosti in/ali biomasi biocenoze, ki se na teh habitatnih
tipih pojavlja. Cilj operacije je z monitoringom pridobiti manjkajoče
podatke o abiotskih in biotskih značilnosti navedenih bentoških
habitatnih tipov, vključno z obsegom obeh habitatnih tipov. Cilj je
tudi pridobitev podatkov o morebitnem pojavljanju habitatnega tipa
cirkalitoralni premešani sedimenti (MC4), vključno z njegovim
obsegom ter podatki o abiotskih in biotskih značilnosti tega
habitatnega tipa, če se pojavlja v obsegu, ki je relevantno za
upravljanje z morskim okoljem s ciljem doseganja in ohranitve
dobrega stanja morskega okolja. Operacija bo zaključena v letu
2023. Vrednost operacije je 90.115,30 EUR javnih sredstev, od tega
67.586,47 EUR prispevek ESPR.

7 - Tehnična pomoč

Tehnična pomoč se je izvajala po načrtih. Znotraj sedmih odobrenih
operacij je bilo leta 2020 izplačanih 344.303,85 EUR javnih
sredstev, prispevek ESPR 242.652,90 EUR. V celotnem obdobju do
konca leta 2020 pa je bilo izplačanih 1.461.753,74 EUR javni
sredstev, prispevek ESPR 1.096,315,30 EUR.
V okviru tehnične pomoči je bilo že leta 2016 izbranih sedem
operacij, ki so se izvajale leta 2017, 2018, 2019 in 2020 preko
dejavnosti javnih naročil. Odobrenih je bilo 2.646.306,00 EUR
javnih sredstev.
V letu 2020 so bila sredstva tehnične pomoči uporabljena za
operacije izvajanja operativnega programa (plače, tolmačenje,
organizacija odobra za spremljanje, službene poti, itd.),
informacijskih sistemov (nadgradnja sistema za spremljanje in
poročanje o operacijah OP ESPR 2014-2020), izboljšanje upravne
zmogljivosti (vzdrževanje informacijske opereme, izvedba delavnic
in seminarjev, nakup opreme).
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3.2.

Kazalniki rezultatov, kazalniki učinka in finančni kazalniki za ESPR (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Prednostna naloga Unije

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 1
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in njegovim čim večjim
zmanjšanjem
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.4.c - Raven zavržkov

SL

Merska
enota
%

1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

thousand
Euros

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
5,00000

Zbirna
vrednost

2020
0,00000

17,10000

0,00000

tonnes

5,70000

0,00000

1.3 - Sprememba čistega dobička

thousand
Euros

6,84000

0,00000

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega
delovnega časa), ustvarjena v ribiškem sektorju ali
v dopolnilnih dejavnostih
1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega
delovnega časa), ohranjena v ribiškem sektorju ali
v dopolnilnih dejavnostih
1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč pri
delu

FTE

2,55000

0,00000

FTE

8,50000

0,00000

number

2,00000

0,00000

1.9.b - Sprememba % poškodb in nesreč pri delu
glede na skupno število ribičev

%

1,70000

0,00000

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo

število

39,00000

0,00000
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Posebni cilj
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev

Kazalnik rezultatov
sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v
ribiških pristaniščih

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških
pristaniščih

Posebni cilj
1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem
naključnemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev

SL

Merska
enota
število
število

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
10,00000

Zbirna
vrednost

2020
0,00000

3,00000

0,00000

Kazalnik rezultatov
1.4.c - Raven zavržkov

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega
časa), ustvarjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih
1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega
časa), ohranjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih
1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.b - Sprememba % poškodb in nesreč pri delu glede na
skupno število ribičev

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Posebni cilj
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev

Kazalnik rezultatov
1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v ribiških
pristaniščih

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških
pristaniščih

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Kazalnik rezultatov
1.4.c - Raven zavržkov

2015
0,00000

2014
0,00000

1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

0,00000

0,00000

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

0,00000

0,00000

1.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa),
ustvarjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih
1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega časa),
ohranjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih
1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.b - Sprememba % poškodb in nesreč pri delu glede na skupno
število ribičev
1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v ribiških pristaniščih

0,00000

0,00000

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških pristaniščih

0,00000

0,00000

Posebni cilj
1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem naključnemu
ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev
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Posebni cilj

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem naključnemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -1.1
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju 06
ohranitvenih ukrepov

Kazalnik učinka

okvir Ciljna
(2023)

1.4 - Št. projektov ohranitvenih ukrepov, zmanjšanja vpliva ribolova na morsko okolje
in prilagajanje ribolova varstvu vrst

Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih 06
ukrepov

Posebni cilj

Vključen v
uspešnosti

Kazalnik učinka

vrednost Skupna
2020 2019
vrednost
1,00
0,00 0,00 0,00

2018 2017 2016 2015 2014

1.4 - Št. projektov ohranitvenih ukrepov, zmanjšanja vpliva ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
varstvu vrst

2 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -1.2
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, 06
izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje v povezavi z
območji NATURA 2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij,
vključno z območji NATURA 2000, okoljska ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in
krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen 44.6 Ribolov v celinskih vodah)
Izbrani ustrezni ukrepi

Kazalnik učinka
1.6 - Št. projektov varstva in
ohranjanja morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov

Tematski
cilj
01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje 06
ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA 2000 in posebnimi
ohranitvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji NATURA 2000, okoljska
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen
44.6 Ribolov v celinskih vodah)

Posebni cilj

SL

Vključen
okvir
uspešnosti

Kazalnik učinka

v Ciljna
Skupna
2020 2019
vrednost
vrednost
(2023)
10,00
3,00 1,00 0,00

2018 2017 2016 2015 2014

1.6 - Št. projektov varstva in 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
ohranjanja
morske
biotske
raznovrstnosti in ekosistemov

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

22

SL

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -1.4
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj

Kazalnik učinka

04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 44.1.b Ribolov v celinskih vodah)

03

1.9 - Št. projektov spodbujanja človeškega kapitala in
socialnega dialoga, diverzifikacije in novih oblik dohodka,
novih ribiških podjetij ter zdravja in varnosti
1.10 - Št. projektov začasnega prenehanja
1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe
neželenega ulova in ribiških pristanišč, mest iztovarjanja,
prodajnih dvoran in zavetij
1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe
neželenega ulova in ribiških pristanišč, mest iztovarjanja,
prodajnih dvoran in zavetij

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti
03
08 - Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega ulova (+ člen 03
44.1.e Ribolov v celinskih vodah)
09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – 03
naložbe za izboljšanje ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij;
izgradnja zavetij za izboljšanje varnosti ribičev (+ člen 44.1.f Ribolov v celinskih vodah)
Izbrani ustrezni ukrepi
04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 44.1.b Ribolov v celinskih vodah)

Tematski
cilj
03

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti
03
08 - Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega ulova (+ člen 44.1.e Ribolov v 03
celinskih vodah)
09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za izboljšanje 03
ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij; izgradnja zavetij za izboljšanje varnosti
ribičev (+ člen 44.1.f Ribolov v celinskih vodah)

Prednostna naloga Unije

Vključen
okvir
uspešnosti

v Ciljna
Skupna
2020 2019
vrednost
vrednost
(2023)
12,00
0,00 0,00 0,00



Kazalnik učinka

27,00
10,00

0,00 0,00 0,00

1,00

1,00 1,00 0,00

2018 2017 2016 2015 2014

1.9 - Št. projektov spodbujanja človeškega kapitala in socialnega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dialoga, diverzifikacije in novih oblik dohodka, novih ribiških
podjetij ter zdravja in varnosti
1.10 - Št. projektov začasnega prenehanja
1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe neželenega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ulova in ribiških pristanišč, mest iztovarjanja, prodajnih dvoran in
zavetij
1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe neželenega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ulova in ribiških pristanišč, mest iztovarjanja, prodajnih dvoran in
zavetij

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 2
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

SL
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Merska
enota
tonnes
thousand
Euros

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
10,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

2020
0,00000

25,00000

0,00000

0,00000

SL

Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska
enota
thousand
Euros
tonnes

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
5,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.3 - Sprememba čistega dobička

2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture,
gospodarne z viri
4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

182,00000

0,00000

20,00000

319,00000

0,00000

12,00000

27,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

thousand
Euros
thousand
Euros
FTE

4,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Ohranjena delovna mesta

FTE

20,00000

0,00000

8,00000

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu ponovnega kroženja vode

tonnes

53,00000

14,00000

0,00000

2.7 - Objekti akvakulture,
zagotavljajo okoljske storitve

number

2,00000

4,00000

1,00000

Posebni cilj
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

vključno z

Kazalnik rezultatov
2.1 - Sprememba obsega
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička
2.1 - Sprememba obsega
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička

vključno z

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

vključno z

2.9 - Ohranjena delovna mesta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP

SL

ki

2020

vključno z
vključno z
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proizvodnje

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

proizvodnje

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SL

Posebni cilj
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev ekosistemov, povezanih
z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri
4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja
živali ter javnega zdravja in varnosti

Kazalnik rezultatov
2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu ponovnega kroženja vode
2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo
okoljske storitve

Posebni cilj
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo,
in spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri
4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

SL
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2019
14,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

1,00000

1,00000

0,00000

0,00000

Kazalnik rezultatov
2.1 - Sprememba obsega proizvodnje akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička
2.1 - Sprememba obsega proizvodnje akvakulture

2015
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture

0,00000

0,00000

2.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

0,00000

0,00000

2.9 - Ohranjena delovna mesta

0,00000

0,00000

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v sistemu
ponovnega kroženja vode
2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske
storitve

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SL

Posebni cilj

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.1
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 47 Inovacije

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 47 Inovacije

Posebni cilj

Tematski cilj
03

Kazalnik učinka
2.1 - Št. projektov inovacij, svetovalnih storitev

Tematski cilj
03

Vključen v okvir uspešnosti

Ciljna vrednost (2023)

Skupna vrednost
3,00

Kazalnik učinka
2.1 - Št. projektov inovacij, svetovalnih storitev

2018
0,00

0,00

2017
0,00

2016
0,00

2020
0,00

2015
0,00

2019
0,00

2014
0,00

2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.2
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo

Tematski cilj
03

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo

Posebni cilj

Kazalnik učinka
2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

Tematski cilj
03

Vključen v okvir uspešnosti


Kazalnik učinka
2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2020 2019
11,00
4,00 2,00 2,00

2018
0,00

2017
0,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.3
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, 06
zmanjšanje porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje
porabe vode
03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
06

SL

Kazalnik učinka

Vključen v okvir Ciljna
uspešnosti
vrednost
(2023)

Skupna
vrednost

2020 2019

2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

1,00

1,00 0,00 0,00

2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za
akvakulturo ter ukrepi za javno zdravje in zdravje živali

3,00

3,00 1,00 1,00

26

SL

Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in 06
kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje porabe vode
03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
06

Posebni cilj

Kazalnik učinka

2018 2017 2016 2015 2014

2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukrepi za javno zdravje in zdravje živali

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.4
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja 06
okoljske storitve
Izbrani ustrezni ukrepi

Kazalnik učinka

okvir Ciljna
(2023)

2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo,
okoljske storitve, povezane z ekološko akvakulturo)

Tematski
cilj
01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 06
storitve

Posebni cilj

Vključen v
uspešnosti

vrednost Skupna
2020 2019
vrednost
3,00
2,00 0,00 1,00

Kazalnik učinka

2018 2017 2016 2015 2014

2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ekološko akvakulturo)

5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega učenja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.5
Izbrani ustrezni ukrepi
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski cilj

Kazalnik učinka
Tematski cilj

Prednostna naloga Unije

Vključen v okvir uspešnosti

Ciljna vrednost (2023)

Kazalnik učinka

2018

Skupna vrednost
2017

2016

2020
2015

2019
2014

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 3
Posebni cilj

SL

Kazalnik rezultatov

27

Merska
enota

Ciljna vrednost
(za leto 2023)

Zbirna
vrednost

2020

SL

Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in
upravljanja podatkov

3.B.1
Povečanje
deleža
izpolnjevanja zahtev po podatkih (v
%)
3.A.1 - Število ugotovljenih hudih
kršitev
3.A.2 - Iztovarjanje, ki je bilo
predmet fizičnega nadzora

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena

Posebni cilj
1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja
podatkov
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena

Zbirna
vrednost

2020

number

4,00000

0,00000

%

5,00000

4,25000

0,00000

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
10,00000

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

3.A.2 - Iztovarjanje, ki je bilo predmet
fizičnega nadzora

4,68000

4,72000

5,68000

0,00000

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna
uprava brez povečanega upravnega bremena
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna
uprava brez povečanega upravnega bremena
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Ciljna vrednost
(za leto 2023)
10,00000

Kazalnik rezultatov
3.B.1 - Povečanje deleža izpolnjevanja
zahtev po podatkih (v %)
3.A.1 - Število ugotovljenih hudih kršitev

Posebni cilj
1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov

SL

Merska
enota
%

Kazalnik rezultatov
3.B.1 - Povečanje deleža izpolnjevanja zahtev
po podatkih (v %)
3.A.1 - Število ugotovljenih hudih kršitev

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

3.A.2 - Iztovarjanje, ki je bilo predmet fizičnega
nadzora

0,00000

0,00000

SL

Posebni cilj

1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -3.1
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

Tematski cilj
06

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

Posebni cilj

Kazalnik učinka
3.2 - Št. projektov podpore za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov

Tematski cilj
06

Vključen v okvir uspešnosti


Ciljna vrednost (2023)
Skupna vrednost
2020 2019
2,00
5,00 1,00 1,00

Kazalnik učinka
3.2 - Št. projektov podpore za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov

2018
1,00

2017
1,00

2016
1,00

2015
0,00

2014
0,00

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -3.2
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 76
izvrševanje

Nadzor

Tematski
cilj
in 06

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

Kazalnik učinka

Vključen
uspešnosti

3.1 - Št. projektov izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in
izvrševanje
Tematski cilj
06

v

okvir Ciljna
(2023)



Kazalnik učinka
3.1 - Št. projektov izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje

Prednostna naloga Unije

vrednost Skupna
vrednost
8,00

2018
0,00

2017
4,00

2020 2019
10,00 2,00 0,00

2016
4,00

2015
0,00

2014
0,00

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 4
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska
enota

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

4.1 - Ustvarjena delovna
mesta
(v
ekvivalentu
polnega delovnega časa)

FTE

SL

29

Ciljna
vrednost (za
leto 2023)
25,00000

Zbirna
vrednost

2020
1,00000

SL

Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska
enota

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

4.2 - Ohranjena delovna
mesta
(v
ekvivalentu
polnega delovnega časa)

FTE

4.3 - Ustanovljena podjetja

number

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

Kazalnik rezultatov
4.1 - Ustvarjena delovna mesta
(v
ekvivalentu
polnega
delovnega časa)
4.2 - Ohranjena delovna mesta
(v
ekvivalentu
polnega
delovnega časa)
4.3 - Ustanovljena podjetja

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

SL

30

Ciljna
vrednost (za
leto 2023)
70,20000

Zbirna
vrednost

2020
2,00000

10,00000

0,00000

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

1,00000

0,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Kazalnik rezultatov
4.1 - Ustvarjena delovna mesta (v
ekvivalentu polnega delovnega
časa)
4.2 - Ohranjena delovna mesta (v
ekvivalentu polnega delovnega
časa)
4.3 - Ustanovljena podjetja

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SL

Posebni
cilj

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -4.1
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
08

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (vključno s tekočimi stroški in 08
animacijo)
03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja
08

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora
02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (vključno s tekočimi stroški in animacijo)
03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

Prednostna naloga Unije

Kazalnik učinka

Vključen
uspešnosti

v

okvir Ciljna
(2023)

4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore
4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega
razvoja
4.3 - Št. projektov sodelovanja

Tematski cilj
08
08
08

vrednost Skupna
vrednost
4,00



Kazalnik učinka
4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore
4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega razvoja
4.3 - Št. projektov sodelovanja

2020 2019
4,00 0,00 0,00

4,00

4,00 0,00 0,00

4,00

3,00 0,00 0,00

2018
0,00
0,00
3,00

2017
0,00
0,00
0,00

2016
4,00
4,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00

5 - Pospeševanje trženja in predelave

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 5
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska enota

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in
trženja
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in
trženja

5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih
subjektov
5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih
subjektov

thousand
Euros
tonnes

Posebni cilj
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja
Posebni cilj

SL

Kazalnik rezultatov
5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov
Kazalnik rezultatov
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Ciljna vrednost (za
leto 2023)
637,00000

Zbirna
vrednost

7,50000

126,00000

2019
151,85000
18,90000

2018
0,00000
0,00000

2020

5,00000

2017
0,00000
0,00000
2015

2016
0,00000
0,00000
2014

SL

Posebni cilj
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

SL

Kazalnik rezultatov
5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov

32

2015
0,00000
0,00000

2014
0,00000
0,00000

SL

Posebni cilj

1 - Izboljšanje tržne ureditve za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -5.1
Izbrani ustrezni ukrepi
03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

Tematski cilj
03

Izbrani ustrezni ukrepi
03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

Posebni cilj

Kazalnik učinka
5.2 - Št. projektov ukrepov za trženje in pomoči za skladiščenje

Tematski cilj
03

Vključen v okvir uspešnosti

Kazalnik učinka
5.2 - Št. projektov ukrepov za trženje in pomoči za skladiščenje

Ciljna vrednost (2023)
Skupna vrednost
2020 2019
12,00
24,00 3,00 8,00

2018
11,00

2017
2,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -5.2
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Tematski cilj
03

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Prednostna naloga Unije

Kazalnik učinka
5.3 - Št. projektov predelave

Tematski cilj
03

Vključen v okvir uspešnosti


Kazalnik učinka
5.3 - Št. projektov predelave

Ciljna vrednost (2023)
Skupna vrednost
2020 2019
15,00
6,00 2,00 1,00

2018
3,00

2017
0,00

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 6
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike
1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

6.1 - Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na
področju pomorstva v EU
6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom
upravljanja/ohranjanja

Posebni cilj

SL

Kazalnik rezultatov

Merska
enota
%
km2

Ciljna vrednost (za
leto 2023)
40,00000

2020
0,00000

0,50000

2019

33

Zbirna
vrednost

0,00000

2018

2017

2016

SL

Posebni cilj
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske
politike
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske
politike

Kazalnik rezultatov
6.1 - Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju
pomorstva v EU
6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom upravljanja/ohranjanja

Posebni cilj
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike

SL

2019
0,00000

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

0,00000

0,50000

0,00000

0,00000

2015
0,00000
0,00000

2014
0,00000
0,00000

Kazalnik rezultatov
6.1 - Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva v EU
6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom upravljanja/ohranjanja
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SL

Posebni cilj

1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -6.1
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor

Tematski
cilj
06

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba 06
morskih in obalnih virov
03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja
06

Kazalnik učinka

v

6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o
morskem okolju
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o
morskem okolju

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor
02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov
03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja

SL

Vključen
uspešnosti

Tematski cilj
06
06
06
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okvir Ciljna
(2023)

vrednost Skupna
2020 2019
vrednost
2,00
2,00 1,00 0,00



Kazalnik učinka
6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju

2,00

3,00 0,00 1,00

1,00

2,00 1,00 0,00

2018 2017 2016 2015 2014
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

SL

Preglednica 3: Finančni kazalniki za ESPR
Prednostna naloga Unije
1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega
in na znanju temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
5 - Pospeševanje trženja in predelave
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike
7 - Tehnična pomoč

Mejnik
(2018)
587.333,00

Ciljna vrednost (za
leto 2023)
3.566.667,00

Zbirna
vrednost
144.187,97

44.515,26

99.672,71

762.666,00

3.182.684,00

612.785,62

372.093,70

240.691,92

1.478.243,00
250.000,00
1.036.687,00
156.806,00

4.669.781,00
7.746.124,00
6.640.904,00
822.779,00

2.037.612,74
2.750.041,28
832.595,10
265.401,10
1.461.530,02

354.499,32
1.551.470,71
101.100,00
37.220,34
343.344,36

321.831,27
947.007,93
424.185,10
11.183,11
345.322,82

Prednostna naloga Unije
1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
5 - Pospeševanje trženja in predelave
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike
7 - Tehnična pomoč

SL

36

2018
0,00
0,00
1.090.890,21
222.394,58
307.310,00
216.997,65
323.267,00

2020

2017
0,00
0,00
270.391,94
29.168,06
0,00
0,00
449.595,84

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SL

3.3.

Finančni podatki

Preglednica 4: Finančni podatki za ESPR
Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

Tematski Ukrep
cilj

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)
30.000,00
0,00
75,00%

Skupni
upravičeni
izdatki operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Delež
vseh
dodeljenih
sredstev, ki se
krijejo
iz
izbranih
operacij (%)
0,00
0,00%

1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na 06
morsko
okolje,
vključno
z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih
ukrepov

40.000,00

2 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske
raznovrstnosti
in
ekosistemov

733.332,00

549.999,00

219.999,60

75,00%

281.933,37

281.933,37

38,45%

1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske
raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali
ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev
mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za
varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA
2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje,
obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij,
vključno z območji NATURA 2000, okoljska
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih
cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen 44.6 Ribolov v
celinskih vodah)
04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 44.1.b Ribolov
v celinskih vodah)

160.000,00

120.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

140.000,00

80.000,00

32.000,00

57,14%

0,00

0,00

0,00%

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

08 - Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in
uporaba naključnega ulova (+ člen 44.1.e Ribolov v
celinskih vodah)

200.001,00

150.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03

09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta

2.293.334,00

1.720.000,00

688.000,00

75,00%

2.400.000,00

2.400.000,00

104,65%

SL

37

0,00

Skupni
javni
prispevek
operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
3 Spodbujanje
izvajanja SRP

Tematski Ukrep
cilj

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

iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja –
izboljšanje ribiških pristanišč in prodajnih
mest iztovarjanja in zavetij; izgradnja
izboljšanje varnosti ribičev (+ člen 44.1.f
celinskih vodah)

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega 03
razvoja, inovacij in prenosa znanja

01 - Člen 47 Inovacije

2 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev,
zlasti MSP

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Skupni
javni
prispevek
operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Delež
vseh
dodeljenih
sredstev, ki se
krijejo
iz
izbranih
operacij (%)

naložbe za
dvoran ali
zavetij za
Ribolov v
200.000,00

150.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v
akvakulturo

1.876.017,00

1.407.013,00

0,00

75,00%

1.036.821,47

518.410,74

27,63%

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v
akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje
porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja
za čim večje zmanjšanje porabe vode

706.667,00

530.000,00

0,00

75,00%

289.050,04

144.525,02

20,45%

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za
akvakulturo

200.000,00

150.000,00

60.000,00

75,00%

199.997,10

199.997,10

100,00%

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko 06
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske
storitve

200.000,00

150.000,00

0,00

75,00%

88.200,00

88.200,00

44,10%

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

2.619.011,00

2.095.208,00

0,00

80,00%

1.301.323,81

1.301.323,81

49,69%

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

2.050.770,00

1.702.835,00

0,00

83,03%

2.050.770,00

2.050.770,00

100,00%

1 - Izpopolnitev in pridobivanje 06
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov
3 Spodbujanje 2 - Podpiranje spremljanja, nadzora 06
izvajanja SRP
in
izvrševanja,
izboljšanje

SL

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)
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SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

4 Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske kohezije

4 Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske kohezije

4 Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske kohezije

5 Pospeševanje
trženja in predelave
5 Pospeševanje
trženja in predelave
6 Pospeševanje
izvajanja integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja integrirane

SL

institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena
1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in
akvakulture,
vključno
z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva
1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in
akvakulture,
vključno
z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva
1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in
akvakulture,
vključno
z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva
1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture
2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja
1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

Tematski Ukrep
cilj

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

08

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

08

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
(vključno s tekočimi stroški in animacijo)

08

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

03
03

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Skupni
javni
prispevek
operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Delež
vseh
dodeljenih
sredstev, ki se
krijejo
iz
izbranih
operacij (%)

29.169,00

21.876,00

0,00

75,00%

29.168,06

29.168,06

100,00%

7.538.297,00

5.653.724,00

2.261.489,60

75,00%

6.692.514,32

5.770.168,53

76,54%

178.658,00

133.993,00

0,00

75,00%

101.684,40

86.431,73

48,38%

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

1.200.000,00

900.000,00

0,00

75,00%

278.154,55

278.154,55

23,18%

5.440.904,00

4.080.678,00

0,00

75,00%

1.575.783,00

787.891,53

14,48%

06

01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor

333.333,00

250.000,00

0,00

75,00%

328.680,20

328.680,20

98,60%

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja
ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

300.000,00

225.000,00

90.000,00

75,00%

215.176,73

215.176,73

71,73%

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja
morskega okolja

189.446,00

142.084,00

56.833,60

75,00%

128.869,82

128.869,82

68,02%
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SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
Skupaj
Prednostna
Unije

Tematski Ukrep
cilj

1 - Tehnična pomoč

naloga Izbrani posebni cilj

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic

2.646.306,00
29.275.245,00

Tematski Ukrep
cilj

1.984.729,00
22.227.139,00

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)
0,00
3.408.322,80

75,00%
75,92%

Prispevek
operacij, izbranih
za podporo, k
ciljem
na
področju
podnebnih
sprememb (EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Skupni
upravičeni javni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Skupni
javni
prispevek
operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Delež
vseh
dodeljenih
sredstev, ki se
krijejo
iz
izbranih
operacij (%)

2.646.306,00
19.644.432,87

2.646.306,00
17.256.007,19

100,00%
58,94%

Delež
skupnih
upravičenih javnih
izdatkov, ki so jih v
okviru
vseh
dodeljenih sredstev
prijavili
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)
0,00
0,00
0

1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na 06
morsko
okolje,
vključno
z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih
ukrepov

0,00

0,00

0,00

2 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti in ekosistemov

84.580,01

144.187,97

144.187,97

19,66

43.256,39

3

1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske
raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali
ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev
mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za
varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA
2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje,
obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij,
vključno z območji NATURA 2000, okoljska
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih
cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen 44.6 Ribolov v
celinskih vodah)
04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 44.1.b Ribolov v
celinskih vodah)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

SL

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03

08 - Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

40

SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
1 Spodbujanje
okoljsko trajnostnega,
z viri gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,

SL

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij, izbranih
za podporo, k
ciljem
na
področju
podnebnih
sprememb (EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Skupni
upravičeni javni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Delež
skupnih
upravičenih javnih
izdatkov, ki so jih v
okviru
vseh
dodeljenih sredstev
prijavili
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

uporaba naključnega ulova (+ člen 44.1.e Ribolov v
celinskih vodah)

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja – naložbe za izboljšanje
ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest
iztovarjanja in zavetij; izgradnja zavetij za izboljšanje
varnosti ribičev (+ člen 44.1.f Ribolov v celinskih vodah)

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega 03
razvoja, inovacij in prenosa znanja

01 - Člen 47 Inovacije

2 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

01 - Člen 48.1.a–d,
akvakulturo

v

0,00

433.958,50

216.979,25

11,57

0,00

4

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo –
učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in
kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje
zmanjšanje porabe vode

0,00

287.626,14

143.813,07

20,35

0,00

1

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

59.999,13

163.793,30

163.793,30

81,90

49.137,99

3

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko 06
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

0,00

88.200,00

88.200,00

44,10

0,00

4

f–h

Produktivne

naložbe
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SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
3 Spodbujanje 1 - Izpopolnitev in pridobivanje
izvajanja SRP
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov
3 Spodbujanje 2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in
izvajanja SRP
izvrševanja,
izboljšanje
institucionalnih
zmogljivosti
ter
učinkovita
javna
uprava
brez
povečanega upravnega bremena
4
Povečanje 1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
zaposlovanja
in socialne vključenosti in ustvarjanja
ozemeljske kohezije
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z diverzifikacijo
dejavnosti v ribištvu in drugih
sektorjih pomorskega gospodarstva
4
Povečanje 1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
zaposlovanja
in socialne vključenosti in ustvarjanja
ozemeljske kohezije
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z diverzifikacijo
dejavnosti v ribištvu in drugih
sektorjih pomorskega gospodarstva
4
Povečanje 1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
zaposlovanja
in socialne vključenosti in ustvarjanja
ozemeljske kohezije
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z diverzifikacijo
dejavnosti v ribištvu in drugih
sektorjih pomorskega gospodarstva
5 Pospeševanje 1 - Izboljšanje tržne ureditve za
trženja in predelave
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture
5 Pospeševanje 2 - Spodbujanje naložb v sektorja
trženja in predelave
predelave in trženja
6 Pospeševanje 1 - Razvoj in izvajanje integrirane

SL

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij, izbranih
za podporo, k
ciljem
na
področju
podnebnih
sprememb (EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Skupni
upravičeni javni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Delež
skupnih
upravičenih javnih
izdatkov, ki so jih v
okviru
vseh
dodeljenih sredstev
prijavili
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

06

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

0,00

1.301.323,81

1.301.323,81

49,69

0,00

5

06

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

0,00

735.035,01

735.035,01

35,84

0,00

10

08

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

0,00

29.168,06

29.168,06

100,00

0,00

4

08

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
(vključno s tekočimi stroški in animacijo)

1.731.050,56

3.038.421,80

2.647.208,78

35,12

794.162,63

55

08

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

0,00

86.664,03

73.664,44

41,23

0,00

3

03

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

0,00

231.206,53

231.206,53

19,27

0,00

22

03

01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor

0,00

1.202.777,16

601.388,58

11,05

0,00

6

0,00

48.690,20

48.690,20

14,61

0,00

2

06
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SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

izvajanja
integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja
integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja
integrirane
pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
Skupaj

SL

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij, izbranih
za podporo, k
ciljem
na
področju
podnebnih
sprememb (EUR)

Skupni
upravičeni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Skupni
upravičeni javni
izdatki, ki so jih
upravičenci
prijavili organu
upravljanja
(EUR)

Delež
skupnih
upravičenih javnih
izdatkov, ki so jih v
okviru
vseh
dodeljenih sredstev
prijavili
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

pomorske politike
1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter
trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

64.553,02

177.956,38

177.956,38

59,32

53.386,91

3

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega
okolja

38.660,95

38.754,52

38.754,52

20,46

11.626,36

2

1 - Tehnična pomoč

01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic

0,00
2.698.843,67

1.461.753,74
9.469.517,15

1.461.753,74
8.103.123,64

55,24
27,68

0,00
951.570,28

7
135
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Preglednica 5: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (člen 70
Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna naloga Unije
Upravičeni
izdatki
znotraj Delež
skupnih
ESPR, nastali pri operacijah, dodeljenih
izvedenih zunaj programskega finančnih sredstev
območja, ki jih je upravičenec prednostne
osi
prijavil
organu
upravljanja (%)
(EUR)
1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega,
z
viri
gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in
na
znanju
temelječe
akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja
SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije
5 - Pospeševanje trženja in
predelave
6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
SKUPAJ OP

SL
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4.

VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI POPRAVNI UKREPI

4.1.

Ukrepi, sprejeti za izpolnitev predhodnih pogojenosti (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Preglednica 6: Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje tematskih predhodnih pogojenosti
Tematske
predhodne
pogojenosti, ki niso
izpolnjene ali so
izpolnjene le delno

Neizpolnjena merila

1

1 - Poročilo je pripravljeno v
skladu s skupnimi smernicami, ki
jih izda Komisija.

4

4

SL

1 - Opis upravne zmogljivosti za
pripravo in izvajanje oddelka
operativnega programa, ki se
nanaša na nacionalni finančni
program nadzora za obdobje
2014–2020 iz točke (o) člena
18(1).
6 - Opis upravne zmogljivosti za
uporabo sistema točk za hude
kršitve, kot je določeno v členu 92
Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Načrtovani ukrep

Rok

Organi, pristojni za izpolnjevanje

Merila
izpolnjena

Ne

Ne

Poročilo se skladno z drugim odstavkom 22. člena Uredbe 1303/2013/EU predloži
za referenčno leto 2014. V poročilu se podajo zaključki glede ravnovesja ali
neravnovesja za posamezne segmente flote, zlasti za naslednje: PS1218m,
DFN0006m in DFN0612m. Zaključek mora temeljiti na najboljših razpoložljivih
bioloških, ekonomskih in/ali tehničnih informacijah o uporabi. Če navedena analiza
pokaže neravnovesja za kakšen segment flote v slovenski ribiški floti, se v poročilo,
ki ga je treba predložiti do 31. 5. 2015, vključi akcijski načrt skladno s četrtim odst.
22. člena Uredbe 1380/2013/EU, ki mora vsebovati vsaj te ukrepe:
• izvajanje načrta večletnega upravljanja za male pelagične vrste v severnem delu
Jadranskega morja, ki ga je GFCM sprejel v letu 2013;
• začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti po točki c prvega odst. 33. člena Uredbe
508/2014/EU;
• nadaljevanje nacionalnega ukrepa, ki se nanaša na začasno prepoved izdajanja
dovoljenj za gospodarski ribolov za določena ribolovna orodja.
Izpolnitev bo v okviru splošne predhodne pogojenosti za javna naročila.

31.5.2015

15.6.2015

Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko
Ministrstvo za javno upravo

Ne

Ne

Vlada RS je 22. 1. 2015 sprejela Normativni delovni program Vlade Republike
Slovenije za leto 2015, v katerega je vključena priprava Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu, ki vsebuje spremembo glede vzpostavitve
sistema točk za hude kršitve za kapitane ribiških plovil.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu bo sprejet po
skrajšanem postopku, predvidena je ta časovnica:
– prva predložitev v obravnavo na vladi: 13. 5. 2015;
– predvideni rok obravnave in sprejetja na vladi: 20. 5. 2015;
– predvideni rok sprejetja v Državnem zboru: 30. 6. 2015.

30.6.2015

Ministrstvo
za
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ne

Ne
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Ministrstvo
za
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ukrep
izveden
do roka

Predvideni
datum
dokončno
izvedbo
preostalih
ukrepov

Pojasnilo
za

Slovenske oblasti si prizadevajo za
sprejetje revidiranega ZMR-2 do
konca junija 2015, da se odpravijo
pomanjkljivosti, ugotovljene v
oddelku 4(i) poročila za leto 2014.

SL

4.2.
Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2)
Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Finančna učinkovitost in doseganje vrednosti zadanih ciljev je upočasnjeno glede na strategijo OP ESPR
2014-2020, kljub vsem naporom, ki jih vlagajo vsi organi v izvajanje OP ESPR 2014-2020. Z namenom
čim bolj učinkovitega komuniciranja je v zadnjem letu Organ upravljanja deloval s potencialnimi
vlagatelji preko osebnega pristop, preko Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, javne svetovalne službe
za ribiče kot tudi preko konstantnega sodelovanja preko lokalnih akcijskih skupin. Hkrati, je Posredniški
organ osebno svetoval potencialnim vlagateljem in upravičencem.
Na izvajanje je vplivala tudi epidemija Covida-19. Vsi upravni postopki v času razglašene epidemije so
bili namreč v obdobju leta 2020 zaustavljeni v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 in
virusa SARS-CoV-2, kar je posledično pomenilo, da organi kot so uprave enote, občine in posredniški
organ (ARSKTRP) niso mogli izdajati odločb oz. so le te izdajali v omejenem obsegu. Po drugi strani so
se ustavili tudi postopki javnega naročanja, saj je moralo vsako javno naročilo odobriti Vlada RS, ki je
odobravala samo nujne primere za namene epidemije.
Organi so tudi v času posebnih ukrepov poslovali, vendar v omejenem obsegu. Ker so se roki za izdajo
odločb prekinili do prenehanja posebnih ukrepov, se začeli teči dalje po njihovem izteku. V interesu
posredniškega organa je seveda bilo, da so čim prej izdali zakonito odločbo, takoj, ko je bilo to mogoče.
Če je razpolagal z vsemi dokazili, so bile odločbe vročene takoj po prenehanju ukrepov, sicer se je čas
izdaje podaljšal za čas trajanja posebnih ukrepov. Prav tako v skladu z zakonom v času trajanja posebnih
ukrepov roki za opravljanje procesnih dejanj, kot so dopolnitve vlog, v smislu odpravljanja
pomanjkljivosti in prilaganja dokazov, roki niso tekli. Onemogočeno je bilo tudi izvajanje osebnega
vročanja, kar je pomenilo, da se niso fizično vročale odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od vročitve
katerih tečejo roki.
V skladu z navedenim tako vlagatelji po eni strani niso mogli pridobivati potrebnih dovoljenj in dokazil za
izvajanje operacij, po drugi strani je bilo okrnjeno delovanje posredniškega organa in lokalnih akcijskih
skupin, kar je imelo za posledico zamik izvajanja in učinkovitejšega črpanja sredstev OP ESPR 2014-2020
v smeri doseganja prevzetih obveznosti.
Na vlagatelje in upravičence so razmere tako vplivale predvsem iz dveh ključnih vidikov:
- pridobivanje dovoljenj, kar je razlog, da so nekatere vloge bile oddane šele konec leta 2020, čeprav je
bila oddaja predvidena bistveno prej. Posledično je tako nastal zamik pri črpanju sredstev;
- izvedba operacij, kar pomeni da so upravičenci zaprošali za spremembo finančne dinamike izvajanja, saj
zaradi izrednih razmer niso mogli izvesti zastavljenih aktivnosti operacij. Tu gre predvsem za operacije
kot so organizacija delavnic, seminarjev ali drugih prireditev, ki so bili z odloki Vlade RS prepovedana.
Vlagatelji, ki so nameravale oddati vloge, so čakali oz. nekateri še vedno čakajo, kako se bodo razvile
trenutne razmere, saj je pri marsikomu prišlo do izpada dohodka oz. priliva finančnih sredstev za tovrstne
projekte.
Kljub navedenim dejstvom, so bile v smeri izboljšanja črpanja izvedene naslednje aktivnosti:
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Izvedena je bila sprememba OP ESPR 2014-2020, kjer se je na pobudo potencialnih vlagateljev v
predelavi izkazal interes po izvedbi večje naložbe, so se finančna sredstva iz 2. PNU prerazporedila na 5.
PNU. Pripravljena je bila uredba in javni razpis za izvedbo ukrepa »Zdravje in varnost«. Po objavi se je
izvedla delavnica z ribiči za prijavo na javni razpis in aktivirana še posebej javna svetovalna služba za
ribiče za vsa dodatna vprašanja in pripravo vlog.
Pripravila se je sprememba nacionalne uredbe za ukrepe, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Ključne
spremembe so, da se vlagateljem omogoča v celoti vnos elektronske vloge v informacijski sistem, črta se
določba glede najvišjega zneska podpore na posamezno vlogo ter višina dodeljene podpore v celotnem
programskem obdobju 2014–2020 na vlagatelja.
Nadalje, so vlagatelji zmeraj opozorjeni, da morajo za pridobitev evropskih sredstev imeti urejena vsa
dovoljenja in soglasja, za katere pridobitev bodo lahko porabili daljše časovno obdobje ter da si morajo te
zadeve urediti sami oz. s pomočjo svetovalca, za katerega lahko uveljavijo povračilo stroškov. Eden od
pozitivnih korakov je tudi sprememba v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja, kjer se postopek
celovite presoje vplivov na okolje, kadar je to potrebno, izvede že v sami pridobitvi le-tega, ter ukrep
Vlade RS za debirokratizacijo in skrajšanje postopkov za področje davčne, gospodarske in okoljske
zakonodaje.
Poenostavitev za vlagatelje bo zagotovo tudi izključna uporaba elektronskega poslovanja pri pridobivanju
evropskih sredstev, kar se jim bo omogočilo s spremembo nacionalne uredbe v naslednjem letu.
Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva 4. PNU.
Hkrati so se kljub omejtvam zaradi pandemije izvajali ukrepi , ki se izvajajo v skladu s postopki javnega
naročanja in katerih upravičenec je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kolikor je bilo to
mogoče. V nasljednjem letu je predvideno, da se dodelijo vsa razpoložljiva sredtva.
Kljub temu se je v zadnjem letih izkazalo, da je po pospešitvi postopkov in izkazanem interesu po
vlaganjih s strani vlagateljev, izvajanje bistveno izboljšalo v smeri doseganja zastavljenih ciljev. Prav tako
so ob koncu leta izrazili interes po naložbah v letu 2021, in sicer v predelavi, pristanišču Seča in nekateri
ribogojci. Organ upravljanja bo vložil vse napore, da črpanje pospeši.
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5.
INFORMACIJE O HUDIH KRŠITVAH IN UKREPIH ZA IZBOLJŠANJE STANJA (ČLEN 114(2)
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014)
Podatki in ukrepi, sprejeti v primerih hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in
ukrepov za izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2).
Sistem ugotavljanja hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in ukrepov za
izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2) Uredbe 508/2014/EU, je zagotovljen v nacionalnih
izvedbenih uredbah, ki urejajo izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, in ukrepe lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost.
Vsak upravičenec mora podati izjavo o spoštovanju meril iz 10. člena Uredbe 508/2014/EU, in sicer da
spoštuje merila iz 10. člena Uredbe 508/2014/EU, ki se nanašajo na hude kršitve iz 42. člena Uredbe
1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES; na udeležbo pri upravljanju, vodenju
ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil IUU Unije iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe
1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz
33. člena Uredbe 1005/2008/ES; na hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je kot taka opredeljena v
drugi zakonodaji, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Evropski svet. Prav tako upravičenec poda
izjavo, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo.
Za pridobivanje podatkov glede hudih kršitev iz člena 10(1) Uredbe 508/2014/EU na podlagi izjave
vlagatelja glede dopustnosti Organ upravljanja preveri podatke o vlagatelju v nacionalnem registru kršitev,
ki ga upravlja Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Za ukrepe akvakulture mora
vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ob vložitvi vloge za izbor operacije priložiti podpisano izjavo, s katero
izjavi, da ni storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št.
50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Ta izjava se potem preveri v okviru
sodnih evidenc. Prav tako uredbe določajo, da upravičenec med izvajanjem operacije in še pet let po
zadnjem izplačilu sredstev ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in
38/16). Ob vsaki predložitvi poročila o uresničevanju obveznosti podpiše še izjavo, da ni storil
predmetnega kaznivega dejanja. S tem je posredniškemu organu omogočeno, da lahko upravičenca preveri
glede izpolnjevanja tega določila.
Pri izvajanju preverjanja vlog za izbor operacij leta 2020 ni bilo zaznanih primerov hudih kršitev
vlagateljev niti države članice. Na spletni strani ribiškega sklada je razdelek Zagotavljanje skladnosti s
pravili SRP, kjer so podane informacije glede skladnosti s pravili SRP.
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6.
INFORMACIJE O UKREPIH, SPREJETIH ZARADI SKLADNOSTI S ČLENOM 41(8) (ČLEN 114(2)
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014)
Treba je predložiti povzetek ukrepov in navesti napredek pri izpolnjevanju določb iz člena 41(8), kar
zadeva prednostno obravnavo za do 60 % javne podpore, zagotovljene sektorju malega priobalnega
ribolova, vključno s podatki o dejanskem deležu malega priobalnega ribolova znotraj operacij,
financiranih v okviru ukrepa iz člena 41(2).
Republika Slovenija ne izvaja ukrepa Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb.
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7.

INFORMACIJE O UKREPIH, SPREJETIH ZA ZAGOTOVITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI O
UPRAVIČENCIH (ČLEN 114(2) UREDBE (EU) ŠT. 508/2014)
Povzetek sprejetih ukrepov je treba predložiti v skladu s Prilogo V Uredbe o ESPR, s posebnim
poudarkom na nacionalni zakonodaji, vključno z morebitnim veljavnim pragom v zvezi z objavo podatkov
o fizičnih osebah.
V okviru obveščanja širše javnosti Organ upravljanja zagotavlja osveževanje spletne strani ESPR
(http://www.ribiski-sklad.si) in objavo vseh novic v povezavi z izvajanjem operativnega programa skladno
z zahtevami Priloge V Uredbe 508/2014/EU v slovenskem in angleškem jeziku. Na spletni strani so
dosegljive informacije o ukrepih, pogojih za pridobitev sredstev, merilih za izbor operacij, objavljeni so
javni razpisi in razpisna dokumentacija, zadevna evropska in slovenska zakonodaja, strateški dokumenti
ter informacije glede spremljanja in vrednotenja operativnega programa. Na spletnem mestu so objavljena
tudi končna poročila in ostala gradiva zaključenih operacij . Vzpostavljen je poštni predal, ki je namenjen
komuniciranju z vlagatelji/upravičenci in vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi. V ukrepe informiranja
so vključeni še socialni partnerji, ki so tudi člani Odbora za spremljanje in so med drugim dejavno
sodelovali pri pripravi partnerskega sporazuma in operativnega programa.
V času epidemije covid-19 je nemoteno potekalo obveščanje javnosti preko spletne strani. Glede na
razmere in prepovedi zbiranja, pa so bili pa odpovedani sejmi in vse ostale prireditve. Organ upravljanja
bo nadaljeval z aktivnostimi po umiritvi razmer.
Informacije o upravičencih, ki so prejeli sredstva, so objavljene na spletni strani ESPR
(http://www.ribiski-sklad.si/Seznam_operacij/) v predpisanem formatu v slovenskem in angleškem jeziku.
Podatki o fizičnih osebah se objavljajo v skladu z nacionalnim pravom, in sicer z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07-UPB) in z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št.
113/05 in 51/07 – ZUstS-A). Uredba 508/2014/EU obvezuje nacionalni organ upravljanja, ki skrbi za
izvajanje ustreznega programa spodbujanja določene dejavnosti (ribištva), da objavi imena upravičencev,
ki so prejeli sredstva, in seznam prejetih sredstev. Tako informira in obvešča javnost o upravičenosti
porabe sredstev. Po predlogu informacijskega pooblaščenca se na spletni strani objavljajo osebni podatki –
ime in priimek ter identifikacijska številka registra flote – le tistih fizičnih oseb, ki so v danem
obračunskem letu prejeli sredstva vsaj v višini, za katero organ meni, da je zadostna, da utemeljuje objavo
njihovih podatkov. V RS ta prag znaša 1050 evrov, in taka ureditev se trenutno v RS tudi izvaja. Pri
drugih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se podatek o njihovem imenu prekrije. Organ
upravljanja ob vsaki novi izbrani operaciji oz. kakršni koli spremembi že objavljenih operacij sproti
posodablja seznam.

SL

50

SL

8.

DEJAVNOSTI V ZVEZI Z NAČRTOM VREDNOTENJA IN POVZETKOM VREDNOTENJ (ČLEN
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014, ČLEN 50(2) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

114(2)

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 v njih 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.
Organ upravljanja je v skladu z načrtom vrednotenja izbral zunanjega izvajalca za izvedbo sprotnega
vrednotenja OP ESPR 2014-2020 za referenčni leti 2019 in 2020. Namen sprotnega vrednotenja je
izvedba vrednotenja na ravni posebnih ciljev in ukrepov, kjer se obravnava uspešnost in učinkovitost
izvajanja OP ESPR 2014–2020 ter pregled izpolnitve priporočil vmesnega vrednotenja, ki je bilo izvedeno
v letu 2018. Sprotno vrednotenje pokriva obdobje od 1.12019 do 31.12.2020.
Izvajanje programa je v obdobju do 2019 pri določenih prednostnih nalogah Unije zaostajalo za
predvideno intenziteto. Posledično je bil program podvržen tudi zmanjšanju sredstev ESPR.
V letu 2019 je prišlo do številnih sprememb, ki so vodile v izboljšanje uspešnosti izvajanja programa.
Poleg izboljšane komunikacije med programskimi partnerji ter upravičenci in prilagoditvijo meril, je
prišlo tudi do spremembe samega operativnega programa. V novi različici je ta bolj ozko usmerjen in
orientiran k doseganju realnih ciljev. Zmanjšalo se je število ukrepov, pričelo izvajanje tistih kjer je interes
ter še okrepilo izvajanje tistih, ki so bili uspešni že prej (zlasti CLLD).
V več vidikih je program v obdobju 2019 in 2020 glede na prejšnje obdobje občutno napredoval.
Korektivni ukrepi na izvajalski ravni in določene rešitve v luči zmanjševanja administrativnih bremen
vodijo v pravo smer, kar dokazujejo tako finančni kot projektni kazalniki. Interes za porabo še
razpoložljivih sredstev na programu je identificiran, zato je Organ upravljanja pristopil k razdelitvi
sredstev, ki so še na voljo.
V letih 2019 in 2020 se je tako izvajanje glede na obdobje od sprejetje prve verzije OP ESPR 2014-2020
do leta 2019 znatno okrepilo. Iz vidika uspešnosti je program glede na prejšnje obdobje tako občutno
napredoval. K temu je največ prispevala izboljšana komunikacija in bolj utečeni postopki na nivoju
programskih partnerjev, zlasti na strani posredniškega organa.
V drugi polovici leta 2020 se pričakuje tudi povečan vpliv epidemije COVID-19 zaradi ukrepov, ki jih je
Vlada RS sprejela za zajezitev epidemije že prihaja do določenega zamika izvajanja projektnih aktivnosti,
kar bo vplivalo tudi na zamike pri izplačilih.
S spremembami OP ESPR 2014-2020 z dne 4. 8. 2020 je Organ upravljanja tudi na osnovi priporočil
vmesnega vrednotenja izvedel določene finančne korekcije in dodatno finančno okrepil ukrepe, kjer se je
izkazovala večja absorbcijska sposobnost.
Po zaključku naložbenega cikla iz obdobja 2007-2013, ki se zaključilo 2015, se povečal tudi interes
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upravičencev za črpanje sredstev, kar je dodatno prispevalo k izboljšanju uspešnosti izvajanja OP ESPR
2014-2020.
V luči priprav OP ESPR za prihodnjo finančno obdobje je pomembno, da se pridobljene izkušnje in
ustaljeni procesi ki potekajo dobro v največji možni meri ohranijo.
Objava poročila na: http://www.ribiski-sklad.si/Vrednotenje/
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9.

POVZETEK ZA DRŽAVLJANE (ČLEN 50(9) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013

Povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju je treba objaviti in naložiti kot ločeno datoteko
v obliki priloge k letnemu poročilu o izvajanju.
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10.
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POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46(1) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
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11.

OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (ČLEN 50(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

11.1.

Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa

Za vsako prednostno nalogo Unije je treba oceniti informacije in podatke iz dela A ter napredek pri
doseganju ciljev programa (vključijo se ugotovitve in priporočila iz ocen)
Prednostna naloga Unije
Ocena podatkov in napredka pri
doseganju ciljev programa
1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne,
konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
5 - Pospeševanje trženja in predelave
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
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11.2. Ocena, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti
zadosten za njihovo dokončno izpolnitev; navedejo se vsi sprejeti ali načrtovani sanacijski ukrepi
Ocena prednostne naloge Unije, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih
vrednosti zadosten za njihovo prihodnjo izpolnitev; po potrebi se navedejo vsi sprejeti ali načrtovani
sanacijski ukrepi
Prednostna naloga Unije

Ocena, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju
mejnikov in ciljnih vrednosti zadosten za njihovo
dokončno izpolnitev; navedejo se vsi sprejeti ali
načrtovani sanacijski ukrepi

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri
gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega
in na znanju temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri
gospodarne, inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske
kohezije
5 - Pospeševanje trženja in predelave
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane
pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
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12.

HORIZONTALNA NAČELA IZVAJANJA (ČLEN 50(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

12.1. Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013
v zvezi s partnerstvom in upravljanjem na več ravneh, s posebnim poudarkom na vlogi partnerjev
pri izvajanju programa.

12.2. Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načela iz člena 7 Uredbe (EU)
št. 1303/2013 za spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo
za invalidne osebe in ureditvijo za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program.

12.3. Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013
o trajnostnem razvoju, vključno s pregledom ukrepov, sprejetih za spodbujanje trajnostnega
razvoja.
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13.
POROČANJE O PODPORI, KI SE UPORABLJA ZA CILJE, POVEZANE S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI
(ČLEN 50(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
Zneski se izračunajo samodejno in bodo vključeni v preglednico 4 o finančnih podatkih. Lahko se doda
pojasnilo v zvezi z vrednostmi, zlasti če so dejanski podatki nižji od načrtovanih.
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14.

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (ČLEN 50(5) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

Treba je predložiti informacije o prispevku operativnega programa k doseganju ciljev iz strategije Unije za
pametno, trajnostno in vključujočo rast ter oceno tega prispevka.
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15.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNOST PROGRAMA – OKVIR USPEŠNOSTI (ČLEN 50(2) UREDBE
(EU) ŠT. 1303/2013)
Če je iz ocene napredka v zvezi z mejniki in ciljnimi vrednostmi iz okvira uspešnosti razvidno, da nekateri
mejniki in cilji niso bili doseženi, morajo države članice navesti razloge za to v poročilu iz leta 2019 (za
mejnike) in v poročilu, ki se predloži do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (za ciljne
vrednosti).
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16.

PRISPEVEK K MAKROREGIONALNIM
MORSKIH BAZENOV, ČE JE PRIMERNO.

STRATEGIJAM

IN

STRATEGIJAM

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) "vsebina programov", v členu 96(3)(e) "vsebina,
sprejetje in spreminjanje operativnih programov pri cilju naložbe za rast in delovna mesta", v
členih 111(3) in 4(d) "poročila o izvajanju za cilj naložbe za rast in delovna mesta" in v oddelku 7.3
Priloge 1 "prispevek rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene",
ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam morskih bazenov.
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Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)
Strategija EU za Podonavje (EUSDR)
Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)
Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)
Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)
Strategija za morski bazen zahodnega Sredozemlja (WestMED)
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Resnost
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Oznaka

Sporočilo
Različica poročila o izvajanju je bila potrjena.
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