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Del A – LETNA POROČILA PREDLOŽENA VSAKO LETO
1. Opredelitev letnega poročila o izvajanju
Številka CCI
Naslov

CCI 2014 SI 14 MF OP 001
Letno poročilo o izvajanju OP ESPR
2014-2020
Različica
1.0
Leto poročanja
2016
Datum potrditve letnega poročila s strani odbora za 25.5.2016
spremljanje
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.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je že v letu 2014
začelo z dejavnostmi za pripravo ključnih dokumentov za programsko obdobje 2014-2020. V
okviru medsektorske delovne skupine je MKGP v sodelovanju s socialnimi partnerji in drugimi
zainteresiranimi stranmi pripravilo OP ESPR 2014-2020. Hkrati je potekala tudi priprava vsebin
za partnerski dokument, ki je krovni strateški dokument Republike Slovenije za črpanje
evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, ki vsebuje analizo potreb, razlik in
potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija ukrepov in pričakovanih rezultatov
za izbrane tematske cilje za OP ESPR 2014-2020. Partnerski sporazum je bil potrjen z dnem
30.10.2014.
Hkrati je Vlada RS kot organ upravljanja imenovala MKGP, kot organ za potrjevanje Agencijo za
kmetijske trge in razvoj podeželja ter kot revizijski organ Urad RS za nadzor proračuna s
sklepom št. 54400-11/2014/11 dne 19.6.2014. Vsak organ mora pripraviti še opis sistema
upravljanja in nadzora ter opraviti revizijo le-tega.
Po skupni pripravi operativnega programa v okviru delovnih skupin je v mesecu avgustu 2014
potekala še javna obravnava o programu, čemur je sledilo medresorsko usklajevanje med
posameznimi ministrstvi. Po seznanitvi Vlade RS s pripravo OP ESPR 2014-2020, je bil uradno
posredovan na Evropsko komisijo, dne 29.10.2014. Januarja 2015 so bile posredovane
pripombe s strani Evropske komisije. Dopolnjena verzija operativnega programa je bila
posredovana v potrditev Evropske komisije, dne 14.5.2015. OP ESPR 2014-2020 je bil potrjen
z Izvedbenim sklepom Evropske komisije z dne 22. 7. 2015 C(2015) 5168 o odobritvi
operativnega programa, številka CCI 2014SI14MFOP001.
Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR) prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku sklada
dodamo še sredstva proračuna Republike Slovenije je za izvajanje ukrepov programa na voljo
32.647.364,00 EUR.
Republika Slovenija bo s pomočjo programa spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške
politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja ribjih staležev, hkrati pa podprla
ribiški sektor v Republiki Sloveniji v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.
Z ukrepi programa sledimo ciljem Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča
rast), izbranim tematskih ciljem Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti mikro,
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malih in srednje velikih podjetij sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanje in varstvo okolja in
spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in
mobilnosti delovne sile) ter šestim prednostnim nalogam Unije:
•
spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva: Zdravje in varnost, Podpora oblikovanju in
izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja, Varstvo in obnova morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti,
Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega neželenega ulova ter Ribiška
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja;
•
pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in
na znanju temelječe akvakulture: Inovacije; Produktivne naložbe v akvakulturo; Spodbujanje
človeškega kapitala in povezovanja v mreže; Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo,
Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura, Akvakultura, ki
zagotavlja okoljske storitve ter Ukrepi javnega zdravja;
•
pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike: Zbiranje podatkov ter Nadzor in
izvrševanje;
•
povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije: Pripravljalna podpora, Izvajanje
strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključujoče tekoči stroški in animacija ter
Dejavnosti sodelovanja;
•
pospeševanje trženja in predelave: Ukrepi za trženje ter Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
•
pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike: Celostni pomorski nadzor,
Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov ter Izboljšanje znanja o
stanju morskega okolja.
Po potrditvi OP ESPR 2014-2020 je organ upravljanja izvedel postopke za ustanovitev odbora
za spremljanje, ki je bil ustanovljen sklepom Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in
imenovanju članov Odbora za spremljanje OP ESPR 2014–2020 št. 01410-35/2015/4 z dne
8.10.2015. Hkrati je organ upravljanja pripravil izvedbene določila za ukrepe, merila za izbor
operacij v okviru ukrepov, izvedel komunikacije dejavnosti (izdelava spletne strani, celostne
grafične podobe in brošur, itd).
Prav tako je organ upravljanja zagotovil administrativno podporo izvajanju OP ESPR 2014–
2020 ter posledično uspešno črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, in
sicer z zagotovitvijo ustrezne administrativne kapacitete.
Za ukrep zbiranja podatkov v okviru tretje prednostne naloge Unije je bilo treba zagotoviti
kontinuiteto zbiranja podatkov v ribištvu za vse leta. Sredstva za zbiranje podatkov so se
zagotovila v okviru nacionalnih proračunskih sredstev.
Na lokalnih območjih pričele dejavnosti animacije in dejavnosti za krepitev zmogljivosti vseh
deležnikov na lokalnem območju za izvajanje ukrepov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v
nadaljnjem besedilu: CLLD) v okviru četrte prednostne naloge Unije. Skladno s potrjenim
Partnerskim sporazumom so se v izvajanje ukrepov CLLD v Republiki Sloveniji vključili trije
skladi: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski regionalni sklad in Evropski sklad
za pomorstvo in ribištvo. Pri tem je za področje vsebin ESPR, dejavno sodeloval tudi nacionalni
geografski predstavnik za Slovenijo ter podporna enota Farnet. Za izvajanje ukrepa so bile
pripravljene enotne nacionalne pravne podlage ter strategije lokalnega razvoja.
Republika Slovenija v letih 2014 in 2015 še ni posredovala nobenega zahtevka za izplačilo
Evropski komisiji, saj mora prej vzpostaviti še sistem upravljanja.
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OP ESPR 2014-2020 ne vključuje izvajanje finančnih instrumentov.
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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
Spodbujanje
okoljsko Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se v letih 2014 in
trajnostnega,
z
viri 2015 niso izvajali.
gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva
Pospeševanje
okoljsko Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se v letih 2014 in
trajnostne, z viri učinkovite, 2015 niso izvajali.
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture
Pospeševanje
izvajanja V letih 2014 in 2015 je Slovenija izvajala zbiranje podatkov o
skupne ribiške politike
ribištvu v skladu s sprejetim Nacionalnim programom za zbiranje
podatkov. Komisija je z izvedbenim sklepom številka C82013)
5243 z dne 13.8.2013 podaljšala večletni program Unije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za
obdobje 2011-2013 na obdobje 2014-2016. Hkrati je Komisija z
izvedbenim sklepom št. C(2013) 5568l z dne 30.8.2013
podaljšala nacionalne programe z zbiranje osnovnih bioloških,
tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov v ribiškem
sektorju za obdobje 2011-2013 na obdobje 2014-2016.
Slovenija je v tem času opravljala dejavnosti, ki so predvidene v
okviru zbiranja podatkov. Predvsem se osredotoča na zbiranje,
upravljanje in uporabo podatkov za namene znanstvene analize
in izvajanje skupne ribiške politike. Slovenija izvaja nacionalne
večletne programa vzorčenja, spremlja gospodarski in
rekreacijski ribolov na morju, vključno s spremljanjem prilova
morskih organizmov. V ta namen Slovenija za oceno ribiškega
sektorja zbira ekonomske spremenljivke, biološke spremenljivke,
razčlenjene po »metier-jih«, podatke o rekreacijskem ribolovu,
podatke o staležih, transverzalne spremenljivke, značilnosti flote,
nosilnost plovil in moč motorjev na plovilih, ribolovni napor,
iztovor, raziskave na morju, podatke o akvakulturi na morju in
podatke o ribiški predelovalni industriji. Prav tako je bila
Slovenija v tem obdobju aktivna udeleženka na regionalnih
usklajevalnih sestankih in sestankih organizacij zadolženih za
upravljanje ribištva na evropski in regionalni ravni. Težav pri
izvajanju zbiranja podatkov ni bilo.

Povečanje zaposlovanja
ozemeljske kohezije
Pospeševanje

trženja

Sredstva za zbiranje podatkov so se zagotovila v okviru
nacionalnih proračunskih sredstev.
in V okviru te prednostne naloge so se izvajale dejavnosti
animacije in dejavnosti za krepitev zmogljivosti vseh deležnikov
na lokalnem območju z namenom oblikovanja lokalnih akcijskih
skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja.
in Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se v letih 2014 in
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predelave
2015 niso izvajali.
Pospeševanje
izvajanja Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se v letih 2014 in
celostne pomorske politike
2015 niso izvajali.
Tehnična pomoč
Tehnična pomoč se letih 2014 in 2015 ni izvajala.
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3.2. Kazalniki rezultatov, kazalniki učinka in finančni kazalniki za ESPR (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Podatki o kazalnikih rezultatov, kazalnikih učinka in finančnih kazalnikih ter določitev mejnikov in ciljnih vrednosti za okvir uspešnosti z uporabo preglednic 1–
3.
PREGLEDNICA 1
Kazalniki rezultatov za ESPR (referenčna preglednica iz predloge OP ESPR 3.2). Spodnja preglednica se ponovi za vsako prednostno nalogo Unije.
Prednostna naloga Unije: 1- Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
Prednostna naloga Unije: 1- Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
Ciljna
Letna vrednost
Skupna
Posebni cilj
Kazalnik rezultatov
Merska enota
vrednost
201420152016 20172018 201920202021 20222023 vrednost
(2023)
1.4.a Sprememba
tone
0,00
0,00 0,00
0,00
nezaželenega ulova
1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje,
vključno z izogibanjem neželenemu ulovu in
1.4.b Sprememba
%
0,00
0,00 0,00
0,00
njegovim čim večjim zmanjšanjem
nezaželenega ulova
1.4.c Raven zavržkov
%
5,00
0,00 0,00
0,00
1.1 Sprememba vrednosti
0,00
v tisoč evrih
75,00
0,00 0,00
proizvodnje
1.2 Sprememba obsega
0,00
tone
10,00
0,00 0,00
proizvodnje
1.3 Sprememba čistega
0,00
v tisoč evrih
30,00
0,00 0,00
dobička
4– Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti
1.7 Delovna mesta,
v ekvivalentu
preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za ustvarjena v ribiškem sektorju
polnega
6,00
0,00 0,00
0,00
mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih ali v dopolnilnih dejavnostih delovnega časa
in/ali delovnih pogojev
1.8 Delovna mesta,
v ekvivalentu
ohranjena v ribiškem sektorju
polnega
63,00
0,00 0,00
0,00
ali v dopolnilnih dejavnostih delovnega časa
1.9.a Sprememba števila
0,00
število
2,00
0,00 0,00
poškodb in nesreč pri delu
1.9.b Sprememba odstotka
%
1,7
0,00 0,00
0,00
poškodb in nesreč pri delu
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glede na skupno število
ribičev
Prednostna naloga Unije 2: Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Prednostna naloga Unije: Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Ciljna
Letna vrednost
Skupna
Posebni cilj
Kazalnik rezultatov
Merska enota
vrednost
20142015 20162017 201820192020 20212022 2023 vrednost
(2023)
2.1 Sprememba obsega
0,00
tone
20,00
0,00 0,00
proizvodnje akvakulture
1 – Podpora krepitvi prenosa tehnološkega razvoja, 2.2 Sprememba vrednosti
v tisoč evrih
50,00
0,00 0,00
0,00
inovacij in prenosa znanja
proizvodnje akvakulture
2.3 Sprememba čistega
0,00
v tisoč evrih
10,00
0,00 0,00
dobička
2.1 Sprememba obsega
tone
1.150,00 0,00 0,00
0,00
proizvodnje akvakulture
2 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti
2.2 Sprememba
preživetja nosilcev dejavnosti akvakulture, vključno
vrednosti proizvodnje
v tisoč evrih
1.800,00 0,00 0,00
0,00
z izboljšanjem varnosti in delovnih pogojev, zlasti
akvakulture
malih in srednjih podjetij
2.3 Sprememba čistega
0,00
v tisoč evrih
180,00 0,00 0,00
dobička
2.4 Sprememba obsega
ekološke proizvodnje
tone
30,00
0,00 0,00
0,00
akvakulture
3 – Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti
in krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo,
in spodbujanje z viri učinkovite akvakulture
2.5 Sprememba obsega
proizvodnje v sistemu
tone
250,00 0,00 0,00
0,00
ponovnega kroženja vode
4 – Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo
2.7 Objekti akvakulture, ki
varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter
zagotavljajo okoljske
število objektov
2,00
0,00 0,00
0,00
javnega zdravja in varnosti
storitve
v ekvivalentu
2.8 Ustvarjena delovna
polnega
35,00
0,00 0,00
0,00
mesta
5 – Razvoj poklicnega usposabljanja, novih
delovnega časa
strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjsko
v ekvivalentu
učenje
2.9 Ohranjena delovna
145,00 0,00 0,00
0,00
polnega
mesta
delovnega časa
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Prednostna naloga Unije 3: Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike
Prednostna naloga Unije: Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike
Ciljna
Letna vrednost
Merska
Skupna
Posebni cilj
Kazalnik rezultatov
vrednost
enota
20142015 20162017 201820192020 20212022 2023 vrednost
(2023)
3.B.1 Povečanje deleža
1– Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter
0,00
izpolnjevanja zahtev po
%
10,00
0,00 0,00
zbiranje in upravljanje podatkov
podatkih
2 – Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja,
3.A.1 Število ugotovljenih
število
4,00
0,00 0,00
0,00
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita
hudih kršitev
javna uprava brez povečanega upravnega bremena
3.A.2 Iztovarjanje, ki je
bilo predmet fizičnega
nadzora

%

5,00

0,00 0,00

0,00

Prednostna naloga Unije: 4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
Prednostna naloga Unije: 4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
Ciljna
Letna vrednost
Kazalnik
Skupna
Posebni cilj
Merska enota vrednost
rezultatov
2014 201520162017 20182019 202020212022 2023 vrednost
(2023)
v ekvivalentu
4.1 Ustvarjena
polnega
30,00 0,00 0,00
0,00
delovna mesta
1 – Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti,
delovnega časa
ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in
v ekvivalentu
mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so 4.2 Ohranjena
polnega
80,00 0,00 0,00
0,00
odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo delovna mesta
delovnega časa
dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega
4.3
gospodarstva
Ustanovljena
število
15,00 0,00 0,00
0,00
podjetja
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Prednostna naloga Unije 5: Pospeševanje trženja in predelave
Prednostna naloga Unije: Pospeševanje trženja in predelave
Ciljna
Letna vrednost
Merska
Skupna
Posebni cilj
Kazalnik rezultatov
vrednost
enota
2014 20152016 20172018 201920202021 20222023 vrednost
(2023)
5.1.c
Sprememba
proizvodnje
EU
z
razlikovanjem
med
2 – Spodbujanje naložb
v tisoč
organizacijami proizvajalcev in drugimi subjekti:
2000,00 0,00 0,00
0,00
sektorja predelave in
evrih
sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
trženja
5.1.d Sprememba proizvodnje EU z razlikovanjem med
organizacijami proizvajalcev in drugimi subjekti: sprememba tone
0,00
200,00
0,00 0,00
obsega prve prodaje drugih subjektov

Prednostna naloga Unije 6: Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike
Prednostna naloga Unije: Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike
Letna vrednost
Merska Ciljna vrednost
Skupna
Posebni cilj
Kazalnik rezultatov
enota
(2023)
20142015 20162017 201820192020 20212022 2023 vrednost
6.1 Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo
%
40,00
0,00 0,00
0,00
informacij za nadzor na področju pomorstva v EU
2
1 – Razvoj in izvajanje
6.2.a Sprememba pokritosti zaščitenih morskih
0,00
km
celostne pomorske politike območij, pomembna za prednostno nalogo Unije 6:
0,00 0,00
0,00
sprememba pokritosti območij Nature 2000,
določenih na podlagi direktiv o pticah in habitatih
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PREGLEDNICA 2
Kazalniki učinka za ESPR (referenčna preglednica iz predlog OP 3.3 in 7.1) Spodnja preglednica se ponovi za vsak izbran posebni cilj zadevne prednostne
naloge Unije
Prednostna naloga Unije: 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
Prednostna naloga Unije: 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
Posebni cilj: 1 – Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem neželenemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem
Kazalniki učinka
Skupna
Vključen v
Ciljna
Izbrani ustrezni ukrepi
Tematski cilj
Mejnik
Kazalnik
okvir
vrednost 201420152016 20172018 20192020 202120222023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)
Tematski cilj 6:
Podpora oblikovanju in Ohranjanje in varstvo
1.4 Ohranitveni ukrepi,
okolja ter spodbujanje zmanjšanje vpliva ribolova
izvajanju ohranitvenih
ne
ne
3,00
0,00 0,00
0,00
ukrepov ter regionalnega učinkovite rabo virov
na okolje in prilagajanje
sodelovanja
ribolova varstvu vrst

Prednostna naloga Unije: 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
Posebni cilj: 2 – Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov
Kazalniki učinka
Skupna
Ciljna
Vključen v
Izbrani ustrezni ukrepi
Tematski cilj
Mejnik
vrednost 20142015 201620172018 20192020 20212022 2023 vrednost
Kazalnik
okvir
(2018)
(2023)
uspešnosti
Tematski cilj 6:
Ohranjanje in varstvo
Varstvo in obnova
1.6 Varstvo in
okolja ter spodbujanje
morske biotske
ohranjanje biotske
ne
ne
10,00
0,00 0,00
0,00
učinkovite rabo virov
raznovrstnosti in
raznovrstnosti in
ekosistemov
ekosistemov
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Prednostna naloga Unije: 1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
Posebni cilj: 4 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno male priobalne flote, ter izboljšanje varnostnih ali delovnih pogojev
Kazalniki učinka
Skupna
Ciljna
Vključen v
Izbrani ustrezni ukrepi
Tematski cilj
Mejnik
vrednost 2014 201520162017 20182019 20202021 20222023 vrednost
Kazalnik
okvir
(2018)
(2023)
uspešnosti
1.9 Spodbujanje človeškega
kapitala in socialnega
dialoga, diverzifikacije in
Zdravje in varnost
ne
ne
12,00 0,00 0,00
0,00
novih oblik dohodka, novih
ribiških podjetij ter zdravja in
varnosti

Začasna ukinitev ribolovnih
dejavnosti

Tematski cilj 3:
Povečanje
konkurenčnosti malih
in srednjih podjetij

1.10 Začasno prenehanje

ne

ne

28,00

0,00 0,00

0,00

Dodana vrednost, kakovost
proizvodov in uporaba
nezaželenega ulova

1.3 Dodana vrednost,
kakovost, uporaba
neželenega ulova ter ribiška
pristanišča, mesta
iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja

ne

ne

12,00

0,00 0,00

0,00

Ribiška pristanišča, mesta
iztovora in zavetja –
naložbe v izboljšanje
infrastrukture ribiških
pristanišč, mest iztovora in
zavetij

1.3 Dodana vrednost,
kakovost, uporaba
neželenega ulova ter ribiška
pristanišča, mesta
iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja

da

1,00

3,00

0,00 0,00

0,00
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Prednostna naloga Unije: 2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Prednostna naloga Unije: 2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Posebni cilj: 1 – Podpora krepitvi prenosa tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
Kazalniki učinka
Izbrani
Skupna
Ciljna
ustrezni
Tematski cilj
Vključen v okvir Mejnik
Kazalnik
vrednost 2014 201520162017 20182019 20202021 20222023 vrednost
ukrepi
uspešnosti
(2018)
(2023)

Inovacije

Tematski cilj 3: Povečanje
konkurenčnosti malih in srednjih
podjetij

2.1 Inovacije,
svetovalne storitve

ne

ne

3,00

0,00 0,00

0,00

Prednostna naloga Unije: 2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Posebni cilj: 2 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti akvakulture, vključno z izboljšanjem varnosti in delovnih pogojev, zlasti
malih in srednjih podjetij
Kazalniki učinka
Skupna
Ciljna
Vključen v
Izbrani ustrezni ukrepi
Tematski cilj
Mejnik
vrednost 2014 20152016 20172018 201920202021 20222023 vrednost
Kazalnik
okvir
(2018)
(2023)
uspešnosti
Produktivne naložbe v
Tematski cilj 3: Povečanje
akvakulturo
konkurenčnosti malih in
2.2 Produktivne
srednjih podjetij
naložbe v
da
8,00
25,00
0,00 0,00
0,00
(točke a do d in f do h
akvakulturo
prvega odstavka 48. člena
Uredbe 508/2014/EU)

14/34

Prednostna naloga Unije: 2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Posebni cilj: 3 – Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje z viri učinkovite akvakulture
Kazalniki učinka
Skupna
Vključen v
Ciljna
Izbrani ustrezni ukrepi
Tematski cilj
Mejnik
Kazalnik
okvir
vrednost 2014 201520162017 20182019 202020212022 2023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)
Produktivne naložbe v
akvakulturo
2.2 Produktivne naložbe v
ne
ne
3,00
0,00 0,00
0,00
akvakulturo
(točke e, i, j prvega
odstavka 48. člena
Uredbe 508/2014/EU)
Tematski cilj 6:
2.3 Omejitev vpliva akvakulture
na okolje (sistemi za okoljsko
Povečanje potenciala
Ohranjanje in
ravnanje in presojo, okoljske
ne
ne
3,00
0,00 0,00
0,00
lokacij za akvakulturo varstvo okolja ter
storitve, povezane z ekološko
spodbujanje
akvakulturo)
učinkovite rabe virov
Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in
presojo ter ekološka
akvakultura

Omejitev vpliva akvakulture na
okolje (sistemi za okoljsko
ravnanje in presojo, okoljske
storitve, povezane z ekološko
akvakulturo)

ne

ne

10,00

0,00 0,00

0,00
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Prednostna naloga Unije: 2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Posebni cilj: 4 – Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja ter zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti
Kazalniki učinka
Izbrani ustrezni
Skupna
Vključen v
Ciljna
Tematski cilj
Mejnik
ukrepi
Kazalnik
okvir
vrednost 2014 20152016 201720182019 20202021 20222023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)
Akvakultura, ki
zagotavlja
okoljske storitve

Tematski cilj 6:
Ohranjanje in varstvo
okolja ter spodbujanje
učinkovite rabe virov

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

Tematski cilj 3: Povečanje
konkurenčnosti malih in 2.4 Povečanje potenciala lokacij
Ukrepi v zvezi z
srednjih podjetij
za akvakulturo ter ukrepi za
javnim zdravjem
javno zdravje in zdravje živali

ne

ne

10,00

0,00 0,00

0,00

ne

ne

3,00

0,00 0,00

0,00

Prednostna naloga Unije: 2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
Posebni cilj: 5 – Razvoj poklicnega usposabljanja, novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjsko učenje
Kazalniki učinka
Skupna
Izbrani ustrezni
Vključen v
Ciljna
Tematski cilj
Mejnik
ukrepi
Kazalnik
okvir
vrednost 2014 201520162017 20182019 20202021 20222023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)
Spodbujanje
človeškega
kapitala in
mreženje

Tematski cilj 8:
2.5 Spodbujanje človeškega
Spodbujanje trajnostnega kapitala na področju akvakulture
in kakovostnega
na splošno in spodbujanje
zaposlovanja ter mobilnosti uveljavljanja novih gojiteljev
delovne sile
vodnih organizmov

ne

ne

10,00

0,00 0,00

0,00
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Prednostna naloga Unije: 3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike

Izbrani
ustrezni
ukrepi

Zbiranje
podatkov

Prednostna naloga Unije: 3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike
Posebni cilj: 1 – Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter zbiranje in upravljanje podatkov
Kazalniki učinka
Skupna
Ciljna
Tematski cilj
Vključen v okvir Mejnik
Kazalnik
vrednost 2014 20152016 201720182019 20202021 20222023 vrednost
uspešnosti
(2018)
(2023)
Tematski cilj 6: Ohranjanje in 3.2. Podpora za zbiranje,
varstvo okolja ter spodbujanje
upravljanje in uporabo
učinkovite rabe virov
podatkov

da

1,00

2,00

0,00 0,00

0,00

Prednostna naloga Unije: 3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike
Posebni cilj: 2 – Podpora spremljanja, nadzora in izvrševanja, krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave brez povečevanja upravnega
bremena
Kazalniki učinka
Izbrani
Skupna
Vključen v
Ciljna
Tematski cilj
Mejnik
ustrezni ukrepi
Kazalnik
okvir
vrednost 2014 20152016 201720182019 20202021 20222023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)
3.1
Nadzor in
izvrševanje

Tematski cilj 6: Ohranjanje in Izvajanje sistema Unije za
varstvo okolja ter spodbujanje
nadzor, inšpekcijske
preglede in izvrševanje
učinkovite rabe virov

da

5,00

15,00

0,00 0,00

0,00
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Prednostna naloga Unije: 4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
Prednostna naloga Unije: 4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
Posebni cilj: 1 – Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v
obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva
Kazalniki učinka
Izbrani ustrezni
Skupna
Vključen v
Ciljna
Tematski cilj
Mejnik
ukrepi
Kazalnik
okvir
vrednost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)

Pripravljalna
podpora

Izvajanje lokalne
razvojne strategije
(vključujoč tekoče
stroške in
animacijo)

Dejavnosti
sodelovanja

Tematski cilj 8: Spodbujanje
trajnostnega in kakovostnega
zaposlovanja ter mobilnosti
delovne sile

4.2 Pripravljalna
podpora

ne

ne

4,00

0,00 0,00

0,00

4.1 Število izbranih
strategij lokalnega
razvoja

da

4,00

4,00

0,00 0,00

0,00

4.3 Sodelovanje

ne

ne

4,00

0,00 0,00

0,00
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Prednostna naloga Unije: 5 – Pospeševanje trženja in predelave

Izbrani ustrezni ukrepi

Prednostna naloga Unije: 5 – Pospeševanje trženja in predelave
Posebni cilj: 1 – Izboljšanje tržne ureditve za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture
Kazalniki učinka
Skupna
Vključen v
Ciljna
Tematski cilj
Mejnik
Kazalnik
okvir
vrednost 20142015 20162017 201820192020 20212022 2023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)

Pomoč za skladiščenje
Tematski cilj 3:

5.2 Ukrepi za trženje
in pomoč za
skladiščenje

Povečanje
konkurenčnosti malih in
Ukrepi za trženje ribiških
srednjih podjetij
5.2. Ukrepi za trženje
proizvodov in proizvodov
in pomoč za
iz akvakulture
skladiščenje

Izbrani ustrezni ukrepi

Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov
akvakulture

ne

ne

0,00

0,00 0,00

0,00

ne

ne

12,00

0,00 0,00

0,00

Prednostna naloga Unije: 5 – Pospeševanje trženja in predelave
Posebni cilj: 2 – Spodbujanje naložb v sektorju predelave in trženja
Kazalniki učinka
Skupna
Ciljna
Tematski cilj
Vključen v okvir Mejnik
vrednost 20142015 20162017 201820192020 20212022 2023 vrednost
Kazalnik
uspešnosti
(2018)
(2023)
Tematski cilj 3:
5.3
Povečanje konkurenčnosti Predelava
malih in srednjih podjetij

da

4,00

10,00

0,00 0,00

0,00
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Prednostna naloga Unije: 6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

Izbrani ustrezni ukrepi

Prednostna naloga Unije: 6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike
Posebni cilj: 1– Razvoj in izvajanje celostne pomorske politike
Kazalniki učinka
Skupna
Vključen v
Ciljna
Tematski cilj
Mejnik
Kazalnik
okvir
vrednost 2014 20152016 201720182019 20202021 20222023 vrednost
(2018)
uspešnosti
(2023)

Celostni pomorski
nadzor

6.1 Celostni pomorski
nadzor

ne

ne

2,00

0,00 0,00

0,00

Spodbujanje varovanja
Tematski cilj 6:
morskega okolja in
Ohranjanje in varstvo
trajnostne rabe morskih okolja ter spodbujanje
virov
učinkovite rabe virov

6.2 Spodbujanje varstva
morskega okolja ter
trajnostna uporaba
morskih in obalnih virov

ne

ne

2,00

0,00 0,00

0,00

Izboljšanje znanja o
stanju morskega okolja

6.2 Spodbujanje varstva
morskega okolja ter
trajnostna uporaba
morskih in obalnih virov

da

1,00

3,00

0,00 0,00

0,00
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PREGLEDNICA 3
Finančni kazalniki za ESPR (referenčna preglednica iz predloge OP 7.1)
Prednostna naloga Unije

Finančni kazalniki
Skupna
Kazalnik
Mejnik (2018) Ciljna vrednost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vrednost
(2023)
Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri Finančni
0,00
587.333,00 2.400.000,00 0,00 0,00
gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega kazalnik
in na znanju temelječega ribištva
(EUR)
Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri Finančni
0,00
762.666,00 4.133.333,00 0,00 0,00
gospodarne, inovativne, konkurenčne in na kazalnik
znanju temelječe akvakulture
(EUR)
Pospeševanje
izvajanja
skupne
ribiške Finančni
0,00
1.478.243,00 5.224.556,00 0,00 0,00
politike
kazalnik
(EUR)
Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske Finančni
0,00
1.229.333,00 6.146.667,00 0,00 0,00
kohezije
kazalnik
(EUR)
Pospeševanje trženja in predelave
Finančni
0,00
1.036.687,00 3.340.361,00 0,00 0,00
kazalnik
(EUR)
Pospeševanje izvajanja celostne pomorske Finančni
156.806,00
691.667,00 0,00 0,00
politike
kazalnik
0,00
(EUR)
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3.3. Finančni podatki
PREGLEDNICA 4
Finančni podatki za ESPR (referenčna preglednica iz predlog OP 8.2, 8.3 in 9.2)

Prednostna
Izbrani
Tematski
naloga Unije posebni cilj
cilj

Ukrep

Prispevek
k ciljem
Delež
na
Prispeve
skupnih področju
k
Skupni
Skupni
Skupni
upravičen podnebni
Delež operacij,
upraviče
Prispevek
Skupni javni
upraviče
ih javnih
h
vseh izbranih
ni javni
ESPR k
upraviče prispev
ni izdatki,
izdatkov, spremem
dodeljen
za
izdatki, ki
ciljem na
ni
ek
ki so jih
ki so jih v b v okviru Števil
Skupni
Stopnja
ih
podporo
so jih
Prispevek področju
izdatki operacij
upraviče
okviru skupnih
o
javni
sofinancira
sredstev , k ciljem
upraviče
ESPR
podnebni
operacij,
,
nci
vseh upravičen izbrani
prispevek
nja ESPR
, ki se
na
nci
h
izbranih izbranih
prijavili
dodeljeni ih javnih
h
krijejo iz področju
prijavili
spremem
za
za
organu
h
izdatkov, opera
izbranih podnebn
organu
(EUR)
b
podporo podpor
upravljan
sredstev ki so jih
(EUR)
(%)
cij
operacij
ih
upravljan
o
ja
prijavili upravičen
spreme
ja
upravičen ci prijavili
mb
(EUR)
(EUR)
ci
organu
(%)
(EUR)
(EUR)
upravljanj
(EUR)
a
(EUR)
(%)
(EUR)

Zmanjšanje
vpliva
1 Spodbujanje
ribištva na
. okoljsko
morsko
trajnostnega
okolje,
, z viri
vključno z
gospodarne
izogibanjem
ga,
neželenemu
inovativnega
ulovu in
,
njegovim
konkurenčne
čim večjim
ga in na
zmanjšanje
znanju
m
temelječega
Varstvo
in
ribištva
obnova
vodne

Podpora
Ohranjanje
oblikovanju in
in varstvo
izvajanju
okolja ter
333.334,0
ohranitvenih
250.000,00
spodbujanje
0
ukrepov ter
učinkovite
regionalnega
rabo virov
sodelovanja

Ohranjanje
in varstvo
okolja ter

Varstvo in
obnova
morske

0,00

733.333,0
220.000,0
550.000,00
0
0

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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biotske
biotske
spodbujanje
raznovrstno učinkovite raznovrstnosti
sti in
rabo virov in ekosistemov
ekosistemov
Zdravje in
133.333,0
100.000,00
0,00
varnost
0
Začasno
prenehanje 200.000,0
100.000,00 40.000,00
ribolovnih
0
Povečanje
dejavnosti
konkurenčn
Dodana
osti in
vrednost,
sposobnosti
kakovost
preživetja
266.667,0
proizvodov in
200.000,00
0,00
Povečanje
ribiških
0
uporaba
podjetij, konkurenčn
nezaželenega
vključno osti malih in
ulova
male
srednjih
Ribiška
priobalne
podjetij
pristanišča,
flote, ter
mesta iztovora
izboljšanje
in zavetja –
varnostnih
naložbe v
ali delovnih
2.400.000, 1.800.000,0 720.000,0
izboljšanje
pogojev
00
0
0
infrastrukture
ribiških
pristanišč,
mest iztovora
in zavetij
Podpora
krepitvi
Povečanje
prenosa
konkurenčn
400.000,0
2 Krepitev tehnološkeg
Inovacije
osti malih in
300.000,00
0,00
a razvoja,
0
. okoljsko
srednjih
trajnostne, z inovacij in
podjetij
prenosa
viri
znanja
gospodarne,
inovativne, Povečanje
Produktivne
konkurenčn konkurenčn
naložbe v
e in na
osti in
Povečanje
akvakulturo(to
znanju
sposobnosti konkurenčn
čke a do d in f 4.133.333, 3.100.000,0
temelječe
preživetja osti malih in
0,00
do h prvega
00
0
akvakulture nosilcev
srednjih
odstavka 48.
dejavnosti
podjetij
člena Uredbe
akvakulture,
508/2014/EU)
vključno z

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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izboljšanjem
varnosti in
delovnih
pogojev,
zlasti malih
in srednjih
podjetij
Produktivne
naložbe v
Varstvo in
akvakulturo
obnova
(točke e, i, j 2.266.667, 1.700.000,0
0,00
vodne
prvega
00
0
biotske
odstavka 48.
raznovrstno
člena Uredbe
sti in
Ohranjanje 508/2014/EU)
krepitev
in varstvo
Povečanje
ekosistemov okolja ter
potenciala
200.000,0
, povezanih spodbujanje
150.000,00 60.000,00
lokacij za
0
z
učinkovite
akvakulturo
akvakulturo, rabe virov
Prehod na
in
sistem za
spodbujanje
okoljsko
z viri
133.333,0
ravnanje in
100.000,00
0,00
učinkovite
0
presojo
ter
akvakulture
ekološka
akvakultura
Spodbujanje Ohranjanje
akvakulture in varstvo Akvakultura, ki
zagotavlja
okolja ter
z visoko
200.000,0
0,00
150.000,00
okoljske
ravnjo
spodbujanje
0
storitve
varstva
učinkovite
okolja ter
rabe virov
zdravja in
dobrega
Povečanje
počutja
konkurenčn Ukrepi v zvezi
266.667,0
živali ter osti malih in
z javnim
200.000,00
0,00
0
javnega
zdravjem
srednjih
zdravja in
podjetij
varnosti
Spodbujanje
Spodbujanje trajnostnega Spodbujanje
človeškega
človeškega
in
400.000, 300.000,00
0,00
kapitala in kakovostneg kapitala in
mreženje
mreženje
a
zaposlovanj

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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a ter
mobilnosti
delovne sile
Izpopolnitev
in
Ohranjanje
pridobivanje in varstvo
Zbiranje
znanstvenih okolja ter
podatkov
spoznanj ter spodbujanje
zbiranje in učinkovite
upravljanje rabe virov
podatkov
Podpora
spremljanja,
3 Pospeševanj nadzora in
. e izvajanja izvrševanja,
SRP
krepitev
Ohranjanje
institucional
Nadzor in
in varstvo
nih
izvrševanje
okolja ter
zmogljivosti
spodbujanje
in
učinkovite
učinkovitosti
rabe virov
javne
uprave brez
povečevanja
upravnega
bremena
Pripravljalna
Spodbujanje
podpora
gospodarsk
e rasti,
socialne
vključenosti,
Izvajanje
ustvarjanja Spodbujanje
lokalne
trajnostnega
novih
razvojne
4 Povečevanje delovnih
in
strategije
. zaposlovanj mest ter kakovostneg
a in krepitev podpiranja
a
ozemeljske zaposljivosti zaposlovanj (vključujoč
kohezije in mobilnosti
a ter
tekoče stroške
delovne sile mobilnosti in animacijo)
v obalnih in delovne sile
celinskih
skupnostih,
Dejavnosti
ki so
sodelovanja
odvisne od
ribištva in

2.929.343, 2.343.474,0
00
0

0,00

2.295.213, 1.922.834,0
00
02

0,00

53.333,00 40.000,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.146.667, 4.610.000,0 1.844.000,
00
0
00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.667,0
350.000,00
0

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,78

0,00
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akvakulture,
vključujoč
diverzifikacij
o dejavnosti
v ribištvu in
drugih
sektorjih
pomorskega
gospodarstv
a
Pomoč za
Izboljšanje
102.806,0
102.806,00
Povečanje skladiščenje
tržne
0
ureditve za konkurenčn
ribiške
osti malih in
Ukrepi za
proizvode in srednjih trženje ribiških
1.266.667,
podjetij
proizvode iz
proizvodov in
950.000,00
00
akvakulture
proizvodov iz
5 Pospeševanj
akvakulture
. e trženja in
predelave
Povečanje
Predelava
Spodbujanje konkurenčn
ribiških
naložb v osti malih in
3.340.361, 2.505.271,0
srednjih
proizvodov in
sektorju
00
0
proizvodov
predelave in podjetij
akvakulture
trženja

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celostni
333.333,0
pomorski
250.000,00
0,00
0
nadzor
Spodbujanje
Ohranjanje
6 Pospeševanj Razvoj in
varovanja
in varstvo
. e izvajanja
morskega
izvajanje
300.000,0
okolja ter
225.000,00 90.000,00
celostne
okolja in
celostne
0
spodbujanje
trajnostne rabe
pomorske pomorske
učinkovite
politike
morskih virov
politike
rabe virov
Izboljšanje
znanja o stanju 700.000,0
210.000,0
525.000,00
morskega
0
0
okolja
2.646.305, 1.984.729,0
Tehnična pomoč
0,00
00
0
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PREGLEDNICA 5
Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (člen 70 Uredbe (EU) št. 1303/2013)
OP ESPR 2014-2020 ne predvideva izvajanje operacij zunaj programskega območja.
Prednostna naloga Unije

1.Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega
ribištva
2.Krepitev okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne,
konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
3. Pospeševanje izvajanja SRP
4.Povečevanje zaposlovanja in krepitev ozemeljske kohezije
5. Pospeševanje trženja in predelave
6. Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike
Tehnična pomoč
SKUPAJ OP

Upravičeni izdatki znotraj ESPR, nastali pri operacijah, izvedenih
zunaj programskega območja, ki jih je upravičenec prijavil organu
upravljanja
(EUR)
0,00

Delež skupnih finančnih
sredstev za prednostno os
(%)
/

0,00

/

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

/
/
/
/
/
/
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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)
Države članice predložijo informacije o posebnih predhodnih pogojenostih, ki niso bile izpolnjene ob sprejetju operativnega programa. Opis ukrepov (in njihove
faze), sprejetih za izpolnitev posebnih predhodnih pogojenosti v zvezi z načrtovanimi ukrepi in časovnim razporedom, določenimi v Sporazumu o partnerstvu
in operativnem programu (velja le za poročila, predložena leta 2016 in 2017).
PREGLEDNICA 6
Ukrepi za izpolnitev posebnih predhodnih pogojenosti, ki se uporabljajo za ESPR
Tematske
predhodne Neizpolnjena merila
pogojenosti, ki niso izpolnjene ali
so izpolnjene le delno

Potrebni ukrepi

Organi, pristojni Ukrep
Merila
Predvideni
Pojasnilo
za izpolnitev
izveden izpolnjena datum
za
do roka
dokončno
(Datum)
izvedbo
(DA/NE)
preostalih
(DA/NE)
ukrepov
Poročilo o zmogljivosti je bilo Poročilo je pripravljeno v skladu s Poročilo se skladno z 22. členom 31.5.2015 Ministrstvo za NE
DA
IZPOLNJENA Poročilo
o
ribolovni
predloženo v skladu z drugim skupnimi smernicami, ki jih izda Uredbe 1303/2013/EU predloži za
kmetijstvo,
zmogljivosti za referenčno
odstavkom
22.
člena Komisija.
referenčno leto 2014. V poročilu se
gozdarstvo in
leto
2014
z
vsemi
Uredbe1380/2013/EU
podajo zaključki glede ravnovesja ali
prehrano
načrtovanimi
ukrepi,
neravnovesja za posamezne segmente
skupaj
z
akcijskim
flote. Zaključek mora temeljiti na
načrtom, je bilo poslano
najboljših
razpoložljivih
bioloških,
Evropski
komisiji
(GD
ekonomskih
in/ali
tehničnih
MARE), 9.6.2015.
informacijah o uporabi. Če analiza
pokaže neravnovesja za kakšen
Spremembo zakona o
segment flote, se v poročilo, ki ga je
morskem
ribištvu
je
treba predložiti do 31. 5. 2015, vključi
Državni
zbor
sprejel
akcijski načrt, ki mora vsebovati vsaj te
29.9.2015
in
je
bil
ukrepe:
objavljen v Uradnem listu
št. 76, z dne 9. oktobra
•
izvajanje
načrta
večletnega
2015 ter je začel veljati
upravljanja za male pelagične vrste v S
petnajsti dan po objavi v
delu Jadranskega morja, ki ga je
Uradnem listu Republike
GFCM sprejel v letu 2013;
Slovenije.
• začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti
po točki c prvega odst. 33. člena

Rok

Obvestilo

o

spremembi

28/34

Uredbe 508/2014/EU;

zakonodaje
s
strani
Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je
bilo
posredovano
na
Evropsko komisijo (GD
MARE), z dopisom št 34225 / 2012/168 z dne 15.
10.
2015.

• nadaljevanje nacionalnega ukrepa, ki
se nanaša na začasno prepoved
izdajanja dovoljenj za gospodarski
ribolov za določena ribolovna orodja.
Slovenske oblasti si prizadevajo za
sprejetje revidiranega ZMR-2, da se
odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene v
oddelku 4(i) poročila za leto 2014.

Upravna zmogljivost: upravna Opis upravne zmogljivosti za Izpolnitev v okviru splošne predhodne 15.6.2015 Služba Vlade NE
zmogljivost je na voljo za pripravo in izvajanje oddelka pogojenosti za javna naročila.
Republike
izvajanje sistema Unije za operativnega programa, ki se
Slovenije
za
nadzor, inšpekcijske preglede in nanaša na nacionalni finančni
razvoj
in
izvrševanje, kot je določen v 36. program nadzora za obdobje
evropsko
členu Uredbe št. 1380/2013/EU 2014–2020 iz točke o, prvega
kohezijsko;
in podrobneje opredeljen v odstavka 18. člena Uredbe
Ministrstvo za
Uredbi 1224/2009/ES.
508/2014/EU.
javno upravo

Opis upravne zmogljivosti za Priprava Zakona o spremembah in 30.6.2015 Ministrstvo
uporabo sistema točk za hude dopolnitvah Zakona o morskem
kmetijstvo,

za NE

DA

NE

Potrditev s strani Evropske
komisije (GD MARE) o
izpolnjevanju te predhodne
pogojenosti je prispelo 29.
10. 2015: Ref. Ares (2015)
4678042
Izpolnitev
predhodne pogojenosti o
poročilu
o
ribolovni
zmogljivosti.
IZPOLNJENA Služba Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko
politiko
z
uradnim
obvestilom,
z
dne
15.7.2015,
Generalni
direktorat za regionalno in
mestno politiko obvestila o
izpolnjevanju
splošne
predhodne
pogojenosti
Javna naročila.

31.12.2016

Potrditev s strani Evropske
komisije (GD REGIO) o
izpolnjevanju 17. 11.2015:
Ref. Ares (2015) 5141398
- Dokončanje akcijskega
načrta za izpolnjevanje
splošne
predhodne
pogojenosti 4 - Obstoj
ureditev za učinkovito
uporabo prava Unije o
javnih
naročilih
na
področju skladov ESI.
Državni zbor RS je že
sprejel
Zakon
o

29/34

kršitve
(92.
Uredbe1224/2009/EU)

člen ribištvu, ki vsebuje spremembo glede
vzpostavitve sistema točk za hude
kršitve za kapitane ribiških plovil.

gozdarstvo
prehrano

in

spremembah
in
dopolnitvah
zakona
o
morskem ribištvu (Uradni
list
RS,
št.
76/15)
29.9.2015, in je stopil v
veljavo 24.10.2015.
DG MARE je bil o tem
obveščen z dopisom št.
342-25/2012/168 z dne 15.
10. 2015.
V skladu z določili Zakona
je
Ministrstvo
za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
v
postopku
priprave
spremembe
nacionalne
Uredbe
o
izvajanju uredbe (EGS),
uredb (ES) in uredbe (EU)
za določitev prekrškov in
sankcij s področja skupne
ribiške politike, ki bo
vsebovala
izvedbena
določila za sistem točk za
hude kršitve za kapitane
ribiških
plovil.
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4.2. Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2)
Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem
finančnem letu, morebitna vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, ter sprejete ukrepe.
OP ESPR 2014-2020 je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Evropske komisije z dne 22. 7. 2015
C(2015) 5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, številka CCI 2014SI14MFOP001. Glede
na to, da se v letih 2014 in 2015 ukrepi niso izvajali v tem obdobju še ni bilo potrebe po izvedbi
vrednotenja.
Vendar je Organ upravljanja izvedel predhodno vrednotenje celotnega OP ESPR 2014-2020 ob
pripravi operativnega programa, ki je bil posredovan Evropski komisiji skupaj z OP ESPR 20142020. Povzetki predhodnega vrednotenja operativnega programa kot celote so v podpoglavju
1.2 – rezultati predhodnega vrednotenja.
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).
Glede na to, da se ukrepi OP ESPR 2014-2020 v letih 2014 in 2015 še niso izvajali, teh
informacij ne moremo podati.
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«.
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.
Za informiranje in obveščanje javnosti so bile, poleg vzpostavitve enotnega nacionalnega
spletnega portala za evropske strukturne in investicijske sklade ter nove spletne strani ribiškega
sklada v slovenskem in angleškem jeziku, kjer so dosegljive informacije skladno z zahtevami
Priloge V Uredbe 508/2014/EU, zagotovljene tudi tiskovine o informacijah operativnega
programa (brošura in zloženke) ter organiziran posveti in delavnice glede vsebin operativnega
programa. Organ upravljanja je odgovoren za sprotno ažuriranje spletne strani in objavo vseh
novic v povezavi z izvajanjem programa. Na spletni strani so dosegljive informacije o ukrepih,
pogojih za pridobitev sredstev, merilih za izbor operacij, objavljeni bodo javni razpisi in razpisna
dokumentacija, zadevna evropska in slovenska zakonodaja, strateški dokument ter informacije
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glede spremljanje in vrednotenje operativnega programa. Vzpostavljen je bil tudi novi poštni
predal, ki je namenjen komuniciranju z vlagatelji/upravičenci in vsemi ostalimi zainteresiranimi
stranmi. V ukrepe informiranja so vključeni tudi socialni partnerji, ki so tudi člani Odbora za
spremljanje, in so med drugim dejavno sodelovali pri pripravi partnerskega sporazuma in
operativnega programa. Izdelana je bila tudi celostna grafična podoba OP ESPR 2014-2020 in
logotip z namenom zagotoviti čim boljšo prepoznavnost sklada ESPR.
Za zagotovitev obveščanja javnosti o upravičencih so bili sprejeti ukrepi v skladu s Prilogo V
Uredbe 508/2014/EU. Informacije o upravičencih, ki so prejeli sredstva, bodo objavljene na
spletni strani ESPR (http://www.ribiski-sklad.si/Seznam_operacij/) v predpisanem CSV formatu
v slovenskem in angleškem jeziku (seznam operacij). Po začetku izvajanja operacij se bodo
podatki o fizičnih osebah objavljali 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 izvrševanje ustreznega programa spodbujanja določene dejavnosti
(ribištva), da objavi imena upravičencev, ki so prejeli sredstva, in seznam prejetih sredstev z
namenom informiranja in obveščanja javnosti o upravičenosti porabe sredstev. Po predlogu
informacijskega pooblaščenca se na spletni strani objavi osebne podatke – ime in priimek ter
identifikacijsko številko registra flote - le tistih fizičnih oseb, ki so v danem obračunskem letu
prejeli sredstva vsaj v višini, za katero organ ocenjuje, 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 ostalih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se podatek o njihovem imenu prekrije.
Organ upravljanja bo začel z objavo o upravičencih, takoj ko bodo izbrane prve operacije in s
tem zagotavljal sprotno obveščanje javnosti o upravičencih iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo.
8. Dejavnosti v zvezi z načrtom vrednotenja in povzetkom vrednotenj (člen 114(2)
uredbe (EU) št. 508/2014, člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
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.
OP ESPR 2014-2020 je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Evropske komisije z dne 22. 7. 2015
C(2015) 5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, številka CCI 2014SI14MFOP001. Glede
na to, da se v letih 2014 in 2015 ukrepi niso izvajali, v tem obdobju še ni bilo potrebe po izvedbi
vrednotenj.

9. Povzetek za državljane (člen 50(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Treba je objaviti povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju.
(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. Predlagan format: naložite v SFC2014
kot ločeno datoteko, brez strukturiranih podatkov, brez omejitve števila uporabljenih znakov).
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Povzetek za državljane je priloga k letnemu poročilu in bo objavljen skupaj z letnim poročilom
na spletni strani: www.ribiski-sklad.si
10. Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov (člen 46(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Kadar se organ upravljanja odloči, da bo uporabil finančne instrumente, mora Komisiji poslati
posebno poročilo o operacijah, ki vključujejo finančne instrumente, in sicer v obliki priloge k
letnemu poročilu o izvajanju, pri tem pa uporabiti predlogo iz izvedbenega akta, sprejetega v
skladu s členom 46(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
OP ESPR 2014-2020 ne vključuje izvajanje finančnih instrumentov.

33/34

34/34

