
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1243/2014 

z dnia 20 listopada 2014 r. 

ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, 
które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na 

dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 
861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 107 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2) ustanowiono przepisy wspólne dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W rozporządzeniu tym zawarty jest wymóg ustanowienia przez 
instytucje zarządzające państw członkowskich systemu elektronicznej rejestracji i przechowywania danych doty
czących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i 
audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych operacji. 

(2)  Załącznik III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (3) zawiera wykaz danych, które mają 
być zapisywane i przechowywane w formie skomputeryzowanej w odniesieniu do każdej operacji w ramach 
systemu monitorowania ustanowionego przez każde państwo członkowskie. 

(3)  Dodatkowe przepisy dotyczące rejestracji i przekazywania danych są niezbędne do funkcjonowania wspólnego 
systemu monitorowania i oceny, o którym mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Zgodnie z 
art. 107 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w ramach tych przepisów należy określić informacje, które 
mają być przekazywane przez państwa członkowskie, przy zapewnieniu jak największej synergii z innymi poten
cjalnymi źródłami danych, takimi jak wykaz danych, które mają być zapisywane i przechowywane zgodnie z 
wymogami rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

(4)  W celu umożliwienia niezwłocznego zastosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(5)  Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące informacji, które mają być przesyłane Komisji przez państwa 
członkowskie w celu umożliwienia monitorowania i oceny operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (zwanego dalej „EFMR”) w ramach zarządzania dzielonego. 
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(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy doty

czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 320). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 
13.5.2014, s. 5). 



Artykuł 2 

Wykaz danych i struktura bazy danych 

1. Każde państwo członkowskie rejestruje w swojej bazie danych, o której mowa w art. 125 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013, i przekazuje Komisji wykaz danych zawierający informacje, o których mowa w art. 107 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 508/2014, oraz zgodnie ze strukturą określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 

2. Wykaz danych jest rejestrowany i przekazywany Komisji w odniesieniu do każdej operacji wybranej do finanso
wania w ramach programu operacyjnego wspieranego z EFMR. 

Artykuł 3 

Wprowadzanie informacji do bazy danych 

Dane, o których mowa w art. 2, wprowadza się do bazy danych w następujących dwóch etapach: 

a)  w momencie zatwierdzania operacji; 

b)  po zakończeniu operacji. 

Artykuł 4 

Dane dotyczące realizacji operacji 

Informacje, o których mowa w części D załącznika I (dane dotyczące realizacji operacji), oparte są na polach określonych 
w załączniku II. 

Artykuł 5 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

STRUKTURA BAZY DANYCH 

CZĘŚĆ A 

Informacje administracyjne 

Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

1 Kod identyfikacyjny nadany przez 
Komisję CCI 

Wspólny kod identyfikacyjny programu operacyjnego Pole danych 19 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 (1) 

2 Niepowtarzalny identyfikator operacji 
(ID) 

Wymagane dla wszystkich operacji wspieranych przez Fundusz Pole danych 5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 

3 Nazwa operacji Jeśli są dostępne i jeżeli treść pola 2 stanowi liczba Pole danych 5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 

4 Numer statku „numer w rejestrze 
statków Wspólnoty” (CFR (2)) 

Jeżeli dotyczy. Dotyczy EFMR 

5 Kod NUTS (3) Należy wprowadzić najodpowiedniejszy poziom NUTS (wartość 
domyślna = poziom III) 

Dotyczy EFMR 

6 Beneficjent Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta (tylko podmioty prawne i 
osoby fizyczne zgodnie z prawem krajowym) 

Pole danych 1 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 

7 Płeć beneficjenta Jeżeli dotyczy (możliwa wartość: 1: mężczyzna, 2: kobieta, 
3: inna) 

Dotyczy EFMR 

8 Wielkość przedsiębiorstwa Jeżeli dotyczy (4) (możliwa wartość: 1: mikroprzedsiębiorstwo, 
2: małe, 3: średnie, 4: duże) 

Dotyczy EFMR 

9 Postęp operacji Jednocyfrowo: 

Kod 0  = operacja, w odniesieniu do której wydano decyzję o 
przyznaniu pomocy, ale w której ramach nie było 
jeszcze żadnych wydatków poświadczonych Komisji 

Kod 1  = operacja przerwana po częściowej realizacji (w której 
ramach niektóre wydatki zostały poświadczone Komisji)  

Dotyczy EFMR 
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Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

Kod 2  = operacja zaniechana po częściowej realizacji (w której 
ramach niektóre wydatki zostały poświadczone Komisji) 

Kod 3  = operacja zakończona (w której ramach wszystkie 
wydatki zostały poświadczone Komisji) 

(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5). 

(2)  Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25). 
(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 

(Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1). 
(4)  Zgodnie z art. 2 ust. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320) w przypadku MŚP.  

CZĘŚĆ B 

Prognoza wydatków (w walucie stosowanej w odniesieniu do operacji) 

Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

10 Całkowite koszty kwalifikowalne Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji zatwier
dzona w dokumencie określającym warunki wsparcia 

Pole danych 41 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 

11 Całkowite koszty kwalifikowalne 
ponoszone ze środków publicznych 

Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych stanowiących 
wydatki publiczne określone w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 

Pole danych 42 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 

12 Wsparcie z EFMR Kwota wsparcia publicznego podana w dokumencie określającym 
warunki wsparcia 

Dotyczy EFMR 

13 Data zatwierdzenia Data wydania dokumentu określającego warunki wsparcia Pole danych 12 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014  

CZĘŚĆ C 

Finansowa realizacja operacji (w EUR) 

Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

14 Wydatki kwalifikowane ogółem Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane Komisji ustalone na 
podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i zapłaconych, wraz 
z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych 
przypadkach 

Pole danych 53 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 
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Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

15 Wydatki kwalifikowane ze środków 
publicznych ogółem 

Wydatki publiczne określone w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 odpowiadające wydatkom kwalifikowalnym zade
klarowanym Komisji ustalonym na podstawie kosztów rzeczy
wiście zwróconych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i 
amortyzacją, w stosownych przypadkach 

Pole danych 54 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 

16 Wydatki kwalifikowane w ramach 
EFMR 

Wydatki w ramach EFMR odpowiadające deklarowanym Komisji 
wydatkom kwalifikowalnym 

Dotyczy EFMR 

17 Data płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta  

Pole danych 45 załącznika III do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 (tylko data płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta)  

CZĘŚĆ D 

Dane dotyczące realizacji operacji 

Pole Treść pola Uwagi Potrzeby w zakresie danych i synergie 

18 Środek, którego dotyczy postępowanie Kod środka (zob. załącznik II) Dotyczy EFMR 

19 Wskaźnik produktu Wartość liczbowa Dotyczy EFMR 

20 Dane dotyczące realizacji operacji Zob. załącznik II Dotyczy EFMR 

21 Wartość danych dotyczących realizacji Wartość liczbowa Dotyczy EFMR  

CZĘŚĆ E 

Wskaźniki rezultatu 

Pole Treść pola Uwagi Potrzeby w zakresie danych i synergie 

22 Wskaźnik (wskaźniki) rezultatu zwią
zany z operacją 

Numer kodu wskaźnika rezultatu (1) Dotyczy EFMR 

23 Orientacyjny rezultat oczekiwany 
przez beneficjenta 

Wartość liczbowa Dotyczy EFMR 

24 Wartość wskaźnika rezultatu zatwier
dzona po realizacji 

Wartość liczbowa Dotyczy EFMR 

(1)  Określony zgodnie z art. 107 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.  
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ZAŁĄCZNIK II 

DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI OPERACJI 

Kod 
działania Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Dane dotyczące realizacji operacji 

Rozdział I: Zrównoważony rozwój w rybołówstwie 

I.1 art. 26 i art. 44 ust. 3 

Innowacje 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  typ innowacji: produkty i wyposażenie; proces i technologia; system zarządzania i organizacji 
—  liczba osób korzystających z operacji bezpośrednio we wspieranych przedsiębiorstwach 

I.2 art. 27 i art. 44 ust. 3 

Usługi doradcze 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj usług doradczych: studia wykonalności i usługi doradcze; profesjonalne doradztwo; strategie biznesowe 

I.3 art. 28 i art. 44 ust. 3 

Partnerstwa między naukowcami a rybakami 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj działania: sieci; porozumienia o partnerstwie lub stowarzyszenia; gromadzenie danych i zarządzanie nimi; 

analizy; projekty pilotażowe; upowszechnianie wiedzy; seminaria; sprawdzone rozwiązania 
—  liczba naukowców zaangażowanych w partnerstwo 
—  liczba rybaków uczestniczących w partnerstwie 
—  liczba innych organów biorących udział w operacji 

I.4 art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a) 

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie 
miejsc pracy i dialog społeczny — szkolenie, 
tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny, 
wsparcie dla współmałżonków i partnerów 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj działań: szkolenie i edukacja; tworzenie sieci kontaktów; dialog społeczny 
—  liczba małżonków i partnerów korzystających z operacji 
—  liczba osób lub organizacji korzystających z operacji (uczestnicy szkoleń, członkowie sieci, organizacje zaangażowane 

w działania dialogu społecznego) 

I.5 art. 29 ust. 3 i art. 44 ust. 1 lit. a) 

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie 
miejsc pracy i dialog społeczny — stażyści na 
statkach stosowanych w łodziowym rybołów
stwie przybrzeżnym 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj działań: szkolenie i edukacja 
—  liczba stażystów korzystających z operacji 

I.6 art. 30 i art. 44 ust. 4 

Różnicowanie działalności i nowe formy 
dochodów 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  sposób różnicowania: inwestycje na statku; turystyka wędkarska; restauracje; usługi środowiskowe; działania 

edukacyjne 
—  liczba rybaków, których dotyczy operacja 
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Kod 
działania Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Dane dotyczące realizacji operacji 

I.7 art. 31 i art. 44 ust. 2 

Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynają
cych działalność 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  wiek młodych rybaków korzystających z operacji 

I.8 art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b) 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj wyposażenia: inwestycja na statku; sprzęt indywidualny 
—  liczba rybaków, których dotyczy operacja 

I.9 art. 33 

Tymczasowe zaprzestanie działalności 
połowowej 

—  liczba rybaków, których dotyczy operacja 
—  liczba dni 

I.10 art. 34 

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej 

—  liczba rybaków, których dotyczy operacja 

I.11 art. 35 

Fundusz wspólnego inwestowania w związku z 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i 
incydentami środowiskowymi — utworzenie 
funduszu 

—  nazwa funduszu wspólnego inwestowania 

I.12 art. 35 

Fundusz wspólnego inwestowania w związku z 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i 
incydentami środowiskowymi — wypłacone 
rekompensaty 

—  rekompensaty wypłacone z tytułu: niekorzystnych zjawisk klimatycznych; incydentów środowiskowych; koszty akcji 
ratowniczych 

—  liczba statków, których dotyczy operacja 
—  liczba członków załogi, których dotyczy operacja 

I.13 art. 36 

Wsparcie na rzecz systemów przyznawania 
uprawnień do połowów 

—  rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie; monitorowanie; ocena; zarządzanie 
—  rodzaj beneficjenta: organ publiczny, osoba prawna lub fizyczna; organizacja rybaków; organizacja producentów; inne 

I.14 art. 37 

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania 
środków ochrony oraz współpraca regionalna 

—  rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie; monitorowanie; udział zainteresowanych stron; bezpośrednie zarybianie 
—  liczba stad, których to dotyczy, w stosownych przypadkach 
—  całkowity obszar objęty projektem (w km2) 

I.15 art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c) 

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na 
środowisko morskie i dostosowanie połowów 
do ochrony gatunków 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
— rodzaj inwestycji: poprawa selektywności narzędzi połowowych; zmniejszenie odrzutów lub postępowanie z niechcia

nymi połowami; eliminowanie oddziaływania połowów na ekosystem lub dno morskie; zabezpieczenie narzędzi i 
połowów przed ssakami i ptakami; urządzenia do sztucznej koncentracji ryb w regionach najbardziej oddalonych 

—  liczba rybaków korzystających z operacji 
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I.16 art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c) 

Innowacje związane z ochroną żywych 
zasobów morza 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj operacji: rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, zmniejszającej oddziaływanie działalności 

połowowej na środowisko; rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej 
zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza; wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organiza
cyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza 

—  liczba rybaków korzystających z operacji 

I.17 art. 40 ust. 1 lit. a) 

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności 
biologicznej — zbieranie odpadów 

—  liczba rybaków korzystających z operacji 

I.18 art. 40 ust. 1 lit. b)–g) oraz i) i art. 44 ust. 6 

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności 
biologicznej — wkład w lepsze zarządzanie lub 
ochronę, budowa, instalacja lub modernizacja 
urządzeń stałych lub ruchomych, opracowanie 
planów ochrony i zarządzania odnoszących się 
do obszarów sieci Natura 2000 i przestrzen
nych obszarów chronionych, zarządzanie, 
odbudowa i monitorowanie morskich obszarów 
chronionych, w tym obszarów sieci 
Natura 2000, świadomość ekologiczna, udział 
w innych działaniach mających na celu zacho
wanie i zwiększenie różnorodności biologicznej 
oraz usługi ekosystemowe 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj operacji: inwestycja w urządzenia; zarządzanie zasobami; plany zarządzania odnoszące się do obszarów sieci 

Natura 2000 i przestrzennych obszarów chronionych, zarządzanie obszarami sieci Natura 2000; zarządzanie morskimi 
obszarami chronionymi: podnoszenie świadomości ekologicznej; inne działania wspomagające różnorodność 
biologiczną 

—  całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w km2) 
—  całkowity obszar morskiego obszaru chronionego (w km2) 
—  liczba rybaków, których dotyczy operacja 

I.19 art. 40 ust. 1 lit. h) 

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorod
ności morskiej — systemy rekompensaty szkód 
wyrządzonych w połowach przez ssaki i ptaki 

—  liczba rybaków korzystających z operacji 

I.20 art. 41 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz art. 44 ust. 1 
lit. d) 

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków 
zmiany klimatu — inwestycje na statkach, 
poprawa efektywności energetycznej oraz 
systemów audytu, badania 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj operacji: sprzęt na pokładzie; narzędzia połowowe; efektywność energetyczna i systemy audytu; badania 
—  liczba rybaków korzystających z operacji 
—  procent zmniejszenia zużycia paliwa 
—  procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych przypadkach, 
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I.21 art. 41 ust. 2 i art. 44 ust. 1 lit. d) 

Efektywność energetyczna i łagodzenie zmian 
klimatu — wymiana lub modernizacja silników 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj operacji: wymiana silnika; modernizacja 
—  moc w kW przed interwencją (poświadczona lub stwierdzona w toku kontroli) 
—  moc w kW po interwencji (poświadczona lub stwierdzona w toku kontroli) 
—  liczba rybaków korzystających z operacji 
—  procent zmniejszenia zużycia paliwa 
—  procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych przypadkach 

I.22 art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e) 

Wartość dodana, jakość produktów i wykorzys
tanie niechcianych połowów 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  rodzaj operacji: inwestycje podnoszące wartość produktów; inwestycje na statku poprawiające jakość produktów 

rybołówstwa 
—  liczba rybaków korzystających z operacji 

I.23 art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f) 

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy 
rybne i przystanie — inwestycje w celu 
poprawy infrastruktury portów rybackich i 
miejsc do sprzedaży ryb lub miejsc wyładunku 
i przystani; inwestycje służące poprawie bezpie
czeństwa rybaków 

—  wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów 
—  kategoria inwestycji: porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne, przystanie 
—  rodzaj inwestycji: jakość; kontrola i identyfikowalność; efektywność energetyczna; ochrona środowiska; bezpieczeństwo 

i warunki pracy 
—  liczba rybaków korzystających z operacji 
—  liczba innych użytkowników portu lub innych pracowników korzystających z operacji 

I.24 art. 43 ust. 2 

Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do 
sprzedaży ryb i przystanie — inwestycje w celu 
ułatwienia przestrzegania obowiązku wyła
dunku wszystkich połowów 

—  kategoria inwestycji: porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne, przystanie 
—  liczba rybaków korzystających z operacji 

Rozdział II: Zrównoważony rozwój akwakultury 

II.1 art. 47 

Innowacje 

—  rodzaj innowacji: rozwój wiedzy; wprowadzanie nowych gatunków; studia wykonalności 
—  rodzaj zaangażowanej jednostki badawczej; prywatna, publiczna 
—  liczba pracowników korzystających bezpośrednio z operacji we wspieranych przedsiębiorstwach 

II.2 art. 48 ust. 1 lit. a)–d) i f)–h) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 

— rodzaj inwestycji: inwestycje produkcyjne; różnicowanie; modernizacja; zdrowie zwierząt; jakość produktów; odbu
dowa; działania uzupełniające 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 
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II.3 art. 48 ust. 1 lit. e), i) oraz j) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efek
tywność zasobów; ograniczenie wykorzystania 
wody i substancji chemicznych; systemy recyr
kulacji, zmniejszające do minimum zużycie 
wody 

—  rodzaj inwestycji: środowisko i zasoby; jakość i wykorzystanie wody; systemy zamknięte 

II.4 art. 48 ust. 1 lit. k) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — 
zwiększanie efektywności energetycznej, energia 
odnawialna 

—  rodzaj inwestycji: efektywność energetyczna; energia odnawialna 

II.5 art. 49 

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i 
doradztwa dla gospodarstw akwakultury 

—  rodzaj operacji: ustanawianie zarządzania; zakup usług doradztwa dla gospodarstw 
—  rodzaj usług doradztwa, jeśli dotyczy: zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska; ocena 

oddziaływania na środowisko; zgodność z przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt, zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zdrowia publicznego; wprowadzanie do obrotu i strategie biznesowe 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 

II.6 art. 50 

Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenie 
sieci kontaktów 

—  rodzaj działania: szkolenie zawodowe; uczenie się przez całe życie; upowszechnianie wiedzy; zdobywanie nowych 
umiejętności; poprawa warunków pracy i propagowanie bezpieczeństwa pracy; tworzenie sieci kontaktów i wymiana 
doświadczeń 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 
—  liczba małżonków i partnerów życiowych korzystających z operacji 

II.7 art. 51 

Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwa
kultury 

—  rodzaj operacji: identyfikowanie obszarów; poprawa urządzeń wspierających i infrastruktury; zapobieganie poważnym 
szkodom; działania następcze po wykryciu podwyższonej śmiertelności lub chorób 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 

II.8 art. 52 

Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia 
działalności w sektorze zrównoważonej akwa
kultury 

—  całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2) 
—  liczba pracowników korzystających z operacji 

II.9 art. 53 

Przejście na systemy ekozarządzania i audytu 
oraz na akwakulturę ekologiczną 

—  rodzaj operacji: przejście na akwakulturę ekologiczną; udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu (EMAS) 
—  liczba pracowników korzystających z operacji 
—  całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2) 

II.10 art. 54 

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 

—  rodzaj operacji: akwakultura w obszarach Natura 2000; ochrona i rozmnażanie ex situ; operacje w ramach akwakultury, 
obejmujące ochronę i poprawę środowiska i różnorodności biologicznej 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 
—  całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w km2) 
—  całkowita powierzchni danego obszaru poza siecią Natura 2000 (w km2) 
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II.11 art. 55 

Środki dotyczące zdrowia publicznego 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 

II.12 art. 56 

Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu 
zwierząt 

— rodzaj operacji: kontrola i zwalczanie chorób; sprawdzone rozwiązania i kodeksy postępowania; zmniejszenie zależ
ności od leków weterynaryjnych; badania weterynaryjne lub farmaceutyczne i sprawdzone rozwiązania; grupy ochrony 
zdrowia; rekompensaty dla hodowców mięczaków 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 

II.13 art. 57 

Ubezpieczenie zasobów akwakultury 

—  liczba pracowników korzystających z operacji 

Rozdział III: Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury 

III.1 art. 62 ust. 1 lit. a) 

Wsparcie z EFMR na rzecz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 

—  rodzaj beneficjenta: organ publiczny; organizacja pozarządowa; inny podmiot zbiorowy; osoba prywatna 

III.2 art. 63 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju — 
Wybór rybackich lokalnych grup działania (1) 

—  cała populacja objęta rybackimi lokalnymi grupami działania (liczba osób) 
—  liczba partnerów publicznych w rybackiej lokalnej grupie działania 
—  liczba partnerów prywatnych w rybackiej lokalnej grupie działania 
—  liczba partnerów społeczeństwa obywatelskiego w rybackiej lokalnej grupie działania 
—  liczba zatrudnionych w administracji przez rybacką lokalną grupę działania w przeliczeniu na pełne etaty 
—  liczba zatrudnionych przez rybacką lokalną grupę działania do aktywizacji w przeliczeniu na pełne etaty 

III.3 art. 63 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju — 
projekty wspierane przez rybackie lokalne 
grupy działania (w tym koszty bieżące i 
aktywizacja) 

—  rodzaj operacji: podnoszenie wartości; różnicowanie; środowisko; aspekty społeczno-kulturowe; zarządzanie; koszty 
bieżące i aktywizacja 

III.4 art. 64 

Działania prowadzone w ramach współpracy 

— rodzaj operacji: wsparcie przygotowawcze; projekty w ramach danego państwa członkowskiego; projekty we współ
pracy z innym państwem członkowskim; projekty z partnerami spoza UE 

—  liczba partnerów, jeśli dotyczy 

Rozdział IV: Środki dotyczące obrotu i przetwarzania 

IV.1 art. 66 

Plany produkcji i obrotu 

—  liczba członków zaangażowanych organizacji producentów 

IV.2 art. 67 

Dopłaty do składowania 

—  liczba członków organizacji producentów, którzy korzystają z operacji 
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IV.3 art. 68 

Środki dotyczące obrotu 

—  rodzaj operacji: tworzenie organizacji producentów, stowarzyszeń lub organizacji międzysektorowych; znalezienie 
nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu; propagowanie jakości i wartości dodanej; przejrzys
tość produkcji; identyfikowalność produktów i ekooznakowanie; standardowe umowy; kampanie informacyjne i 
promocyjne 

—  w odniesieniu do projektów dotyczących znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu: 
gatunki o potencjale handlowym; niechciane połowy; produkty o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub 
produkty akwakultury ekologicznej 

—  w odniesieniu do projektów dotyczących jakości i wartości dodanej: systemy jakości; certyfikacja i promowanie 
produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury; obrót bezpośredni; pakowanie produktów 

—  liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji 
—  liczba członków organizacji producentów, którzy korzystają z operacji 

IV.4 art. 69 

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwa
kultury 

—  rodzaj inwestycji: oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko; poprawa bezpieczeństwa, 
higieny, zdrowia i warunków pracy; przetwarzanie połowów ryb, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez 
ludzi; przetwarzanie produktów ubocznych; przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej; nowe lub udoskona
lone produkty, procesy lub systemy zarządzania i organizacji. 

—  liczba wspieranych przedsiębiorstw 
—  liczba pracowników korzystających z operacji 

Rozdział V: Wyrównanie dodatkowych kosztów związanych z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych 

V.1 art. 70 

System rekompensat 

—  rekompensaty za dodatkowe koszty 
—  liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji 
—  liczba pracowników korzystających z operacji 

Rozdział VI: Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego 

VI.1 art. 76 

Kontrola i egzekwowanie 

— Rodzaj operacji: zakup, instalacja i opracowanie technologii; opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do zapew
nienia transmisji danych; opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do zapewnienia identyfikowalności produktów; 
wdrażanie programów służących wymianie i analizie danych; modernizacja i zakup statków patrolowych, statków 
powietrznych i śmigłowców; zakup innych środków kontroli; opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monito
rowania oraz projekty pilotażowe; szkolenia i programy wymiany; analizy kosztów i korzyści oraz oceny audytów; 
seminaria i narzędzia medialne; koszty operacyjne; wdrożenie planu działania 

—  rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany 
—  liczba zaangażowanych statków rybackich, w stosownych przypadkach 

VI.2 art. 77 

Gromadzenie danych 

—  rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany 
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Rozdział VII: Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich 

VII.1 art. 78 

Pomoc techniczna z inicjatywy państw 
członkowskich 

—  rodzaj operacji: wdrażanie programu operacyjnego; systemy informatyczno-telekomunikacyjne; poprawa potencjału 
administracyjnego; działania w zakresie komunikacji; oceny; analizy; kontrola i audyt; sieć rybackich lokalnych grup 
działania; inne 

Rozdział VIII: Wspieranie procesu wdrażania zintegrowanej polityki morskiej 

VIII.1 art. 80 ust. 1 lit. a) 

Zintegrowany nadzór morski 

—  rodzaj operacji: osiągnięcie celów zintegrowanego nadzoru morskiego; osiągnięcie celów CISE 
—  rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany 

VIII.2 art. 80 ust. 1 lit. b) 

Propagowanie ochrony środowiska morskiego i 
zrównoważona eksploatacja zasobów morskich 
i przybrzeżnych 

—  rodzaj operacji: morskie obszary chronione; Natura 2000 
—  powierzchnia morskich obszarów chronionych (km2) 
—  powierzchnia obszarów Natura 2000 (km2) 
—  rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany 

VIII.3 art. 80 ust. 1 lit. c) 

Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska 
morskiego 

—  rodzaj operacji: ustanowienie programów monitorowania; ustanowienie środków określonych w dyrektywie ramowej w 
sprawie strategii morskiej 

—  rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany 

(1)  Informacje, które należy podać tylko jeśli wybrano rybacką lokalną grupę działania.   
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	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych 

