Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
Republike Hrvatske za programsko razdoblje
2014.-2020.
- status provedbe -

2. sjednica Odbora za praćenje
Zagreb, 27. travnja 2016. godine

Obveze nakon usvajanja OP-a
(u 2016.)
Aktivnost

Rok

Kriteriji za odabir operacija

05.05.2016.

Revizijska strategija

05.07.2016.

Plan rada za prikupljanje podataka

31.10.2016.

Godišnje kontrolno izvješće i revizijsko mišljenje

15.02.2016.

Podaci o odabranim operacijama u 2015.

31.03.2016.

Godišnje izvješće o provedbi OP-a

31.05.2016.

Izvješće o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih
mogućnosti (Izvješće o floti)

31.05.2016.

Predviđanje plaćanja

31.07.2016.

Status

Sustav upravljanja i kontrole

 Obavijest o utvrđenim tijelima Europskoj komisiji – prije slanja prvog zahtjeva za
međuplaćanjem
 U tijeku pripreme za postupak utvrđivanja nadležnih tijela (UT, TO) sukladno
Uredbi (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima
 Finalizacija Opisa sustava upravljanja i kontrole provedbe OP-a i pripadajućih
dokumenata
 Upućivanje paketa dokumenata neovisnom revizorskom tijelu – lipanj 2016.

Provedba mjera

PRIORITET
Prioritet Unije 1: Poticanje okolišno održivog, resursno
učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju
utemeljenog ribarstva

MJERA
Mjera „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti”
Mjera „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Prioritet Unije 2: Poticanje okolišno održive, resursno
učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju
utemeljene akvakulture

Mjera „Produktivna ulaganja u akvakulturu”

Prioritet Unije 4: Povećanje zaposlenosti i teritorijalne
kohezije (CLLD)

Mjera „Pripremna potpora”

Prioritet Unije 5: Poticanje stavljanja na tržište i prerade

Mjera „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i
akvakulture”
Mjera „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva
i akvakulture
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda
ribarstva i akvakulture“
Status Natječaja:
Status obrade:
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu:
Ukupni traženi iznos potpore:

zatvoren (1. ožujka 2016.)
u tijeku
21
23,8 milijuna kuna
(raspoloživo ukupno EU+RH 136,8 milijuna kuna)

Prerada proizvoda ribarstva i
akvakulture

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i
akvakulture“
Status Natječaja:
zatvoren (1. travnja 2016.)
Status obrade:
početna faza
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu: 26

Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti (1)
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2015.
Predmet potpore: naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta
povlastica izdana za privremenu obustavu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za razdoblje
od 01. do 21. svibnja 2015. godine

Status Natječaja:
Status obrade:
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu:
Broj odobrenih Zahtjeva za potporu:
Broj odbijenih Zahtjeva za potporu:
Ukupni iznos isplaćen korisnicima:

zatvoren (31. prosinca 2015.)
završeno
139
123
16
17,8 milijuna kuna

Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti (2)
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2015.
Predmet potpore: naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta
povlastica izdana za privremenu obustavu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za razdoblje
od 11. do 20. prosinca 2015. godine

Status Natječaja:
zatvoren (15. ožujka 2016.)
Status obrade:
u tijeku
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu: 137

Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti (3)
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2016.
Predmet potpore: naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta
povlastica izdana za privremenu obustavu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za razdoblje
od 16. do 31. siječnja 2016. godine

Status Natječaja:
zatvoren (15. ožujka 2016.)
Status obrade:
u tijeku
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu: 139

Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti (4)
Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih
aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za rujan/listopad 2015.
Predmet potpore: naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta
povlastica izdana za privremenu obustavu ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama za razdoblje od 16.
rujna do 15. listopada 2015. godine

Status Natječaja:
Status obrade:
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu:
Broj odobrenih Zahtjeva za potporu:
Broj odbijenih Zahtjeva za potporu:
Ukupni iznos isplaćen korisnicima:

zatvoren (31. prosinca 2015.)
završeno
72
71
1
5,6 milijuna kuna

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih
aktivnosti“
Predmet potpore: naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti uništavanjem
plovila, prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova ili prenamjenom u svrhu očuvanja baštine na kopnu

Status Natječaja:
zatvoren (01. veljače 2016.)
Status obrade:
završeno – privremena raspodjela sredstava
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu: 82
Broj odluka o privremenoj raspodjeli: 38
Broj odbijenih Zahtjeva za potporu:
44
Ukupni privremeno raspodijeljeni iznos: 47,6 milijuna kuna

Pripremna potpora (CLLD)

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
Predmet potpore: potpora lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice za izgradnju kapaciteta, osposobljavanja i
umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR)

Status Natječaja:
Status obrade:
Broj zaprimljenih Zahtjeva za potporu:
Ukupni traženi iznos potpore:

zatvoren (01. ožujka 2016.)
završna faza
7
4,8 milijuna kuna

Produktivna ulaganja u akvakulturu

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
Predmet potpore: ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno
učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

Status Natječaja:
Raspoloživi iznos:

otvoren do 15. srpnja 2016. godine
ukupno 129 milijuna kuna
EU: 97 milijuna kuna
RH: 32 milijuna kuna

Indikativni plan provedbe
do kraja 2016. (1)
Prioritet Unije 1 - ribolov
 Inovacije
 Partnerstva između znanstvenika i ribara
 Diversifikacija i novi oblici prihoda
 Zaštita zdravlja i sigurnost
 Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje
ribolova zaštiti vrsta
 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – prema potrebi
 Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – prema potrebi

Indikativni plan provedbe
do kraja 2016. (2)

Prioritet Unije 2 - akvakultura
 Zaštita zdravlja i dobrobiti životinja
Prioritet Unije 4 - CLLD
 Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR)

Hvala na pažnji
Kontakt:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
e-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr
web: www.mps.hr/ribarstvo

