REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Sestanek delovne skupine za CLLD iz ESPRA za obdobje 2021-2027,
9. 12. 2020 ob 10h

mag Neža Sautet, DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO, MKGP

AKTUALNE INFORMACIJE GLEDE SPREJEMANJA ZAKONODAJE
Predlog uredbe EP in Sveta o določitvi skupnih določb o
ESRR, ESS+, KS, ESPR in o finančnih pravili zanje ter za
Sklad za azil in migracija, Sklad za notranjo varnost in
instrument za upravljanje meja in vizume – zaključek
trialogov (uredba CPR)
Predlog uredbe EP in Sveta o ESPR ter razveljavitvi
Uredbe (EU) št. 508/2014 – zaključek trialogov,
informacija o pogajanjih, na Svetu predvidoma aprila
2021, PT PRED (Uredba ESPRA)
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AKTUALNE INFORMACIJE GLEDE SPREJEMANJA ZAKONODAJE
Na podlagi 4. člena Uredbe CPR ESPR prispeva k:
2) Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na
čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno
gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj

5) Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanjem
trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih
območij ter lokalnih pobud
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Na podlagi 9. člena Uredbe CPR – SI pripravi partnerski
sporazum za obdobje od 1.1.2021 do 31. 12. 2027
Na podlagi 16. člena Uredbe CPR SI pošlje (operativni)
program najpozneje 3 mesece po predložitvi partnerskega
sporazuma (zadnja uradna verzija)

člen 17 uredbe CPR: Vsebina programa
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UREDBA ESPRA
Člen 4 določa naslednje prednostne naloge:
a) Spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanje vodnih
bioloških virov
b) Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture ter
predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture
c) Omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva
ter spodbujanje razvoja ribiških in akvakulturnih
skupnosti na obalnih in celinskih območjih
d) Krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter
omogočanje varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno
upravljanih morij in oceanov
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VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategija programa
SWOT analizo za vsako prednost (člen 9 Uredbe ESPRA)
Prednostne naloge
Specifični cilij ali področje podpore
Finančni načrt
Organi, pristojni za program
Partnerstvo
Komunikacija in prepoznavnost
Uporaba stroškov na enoto, pavšalnih zneskov, pavšalnih
stopenj in financiranja, ki ni povezano s stroški
• Seznam načrtovanih operacij strateškega pomena
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VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA - DRUGO
DČ morajo v program vključiti še (člen 9 Uredbe ESPRA):
a) Potrebe malega priobalnega ribolova (t. i. značilnost SI)
b) Analiza na ravni morskega bazena (pripravila EK)
c) Vsebine makroregionalnih strategij (Jadransko-Jonska)
+ EK programa oceni z različnih drugih vidikov, npr.:
a) Prispevek k ohranjanju in obnavljanju morskih
ekosistemov (tudi NATURA 2000),
b) Prispevek k blažitvi podnebnih sprememb.
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POTREBE CLLD, PREPOZNANE IZ SWOT
Diverzifikacija ribičev in nosilcev dejavnosti akvakulture (turizem …)
Povezovanje ribičev in predstavnikov akvakulture z drugimi sektorji (kmetijstvo, vinarstvo, oljkarstvo, nevladne organizacije,
ranljive skupine …) in iskanje sinergij, ustvarjanje enote lokalne ponudbe
Dodajanje vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture (trajnostna proizvodnja, kratke dobavne verige, sledljivost in jasne
informacije za potrošnike),
Prenos znanja (na npr. mlajše generacije pa tudi med ribi, ribogojci, školjkarji), vseživljenjsko učenje (ribiči, ribogojci),
Nove poslovne priložnosti (krožno gospodarstvo, uporaba stranskih proizvodov, npr. lupine od školjk),
promocija lokalne hrane (ustvarjanje zgodb)
ohranjanju okolja (zmanjšanje onesnaženosti, odpadkov, izboljšanje selektivnosti)
povečanje prepoznavnosti sektorja ribištva in akvakulture z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh deležnikov na lokalni
ravni
Ustvarjanje novih proizvodov in storitev v zelenem in modrem gospodarstvu
Digitalizacija v akvakulturi
Osveščanje in obveščanje potrošnikov z modernimi pristopi (mediji, družabna/socialna omrežja).
Aktivnosti, ki prispevajo k večji čistosti morskega okolja (npr. pobiranje odpadlega ribolovnega orodja, mreži iz marikulture)
Osveščanje javnosti o načinih trajnostne rabe morja/oceanov ter vseh naravnih danosti, kot so zaščitena območja (Natura 2000),
biotske raznovrstnosti in zagotavljanje prehranske varnosti.
Sodelovanje sektorja ribištva /akvakulture z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami
Krepitev obstoječih ter ustvarjanje novih kratkih dobavnih verig
Inovativni načini trženja proizvodov in storitev v sektorjih ribištva in akvakulture
Projekti makroregionalne narave jadransko-jonskega območja, predvsem na področju ribiškega turizma ter varovanja okolja
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ESPRA intervencijska logika
EU cilji:
CPR, SRP, druge politike

Raven politik

Prednostne
naloge

Operacije

Specifični cilji

Raven
programa

Operativna
raven

Tipi intervencij
€

Tipi
aktivnosti
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(ciljna vrednost)

Informacije o
upravičencu

Kazalnik učinka
(ciljna vrednost)

Izdatki

Tipi operacij

Kazalniki rezultata
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ŠE TIPI OPERACIJ ...
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KAJ SLEDI (GLEDE CLLD)
• Opis potreb kot del SWOT analize (debata z EK),
• Priprava metodologije za uporabo pavšalnih izračunov,
pavšalov (tekoči stroški, animacija, pripravljalna podpora) –
potrdi RO (UNP)
• Dogovor glede enotnega kazalnika na ravni specifičnega
cilja (predlog FAME, da se izbere npr. število ljudi, ki bodo
imeli koristi od operacije)
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HVALA ZA POZORNOST!

