ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Дирекция “Европейски фонд за рибарство”

Програма за морско дело и рибарство
(2014-2020)

Стратегия на програмата
ПМДР ще допринесе към следните тематични цели:

Приоритети на мерки
Въз основа на разработените анализи по програмата, обсъжданията в рамките
на ТРГ, разписаните в Регламента относно ЕФМДР мерки и стратегическите
документи за 2014-2020 г., определихме следните приоритетни интервенции:
Насърчаване на устойчиви, отличаващи се с ефективно използване
на ресурсите рибарство и аквакултури, включително свързаното с
тях преработване;
Преструктуриране и модернизация на риболовния флот;
Реконструкция и модернизация на рибарската инфраструктура;
Мерки за опазване съгласно „Натура 2000“ и Рамковата директива за
морска стратегия;
Предоставяне на екосистемни услуги;
Дейности по защита и възстановяване на биоразнообразието;
Повишаване на енергийната ефективност.
Производство на биологична и екологосъобразна аквакултура;

Приоритети на мерки
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на
знания рибарство и аквакултури, включително свързаното с тях
преработване;
Диверсификация на дейностите в/извън риболова;
Добавяне на стойност на продуктите;
Повишаване на капацитета на сектора за кандидатстване по финансови
схеми за подкрепа на сектора;
Обучение през целия живот;
Устойчиво нарастване на производството на аквакултура;
Диверсификация на отглежданите видове, дохода на предприятията за
аквакултура и добавяне на стойност към продуктите от аквакултура;
Подкрепа на партньорството с научни организации и развитието на
иновациите в сектора;

Приоритети на мерки
Определяне и картографиране на най-подходящите области за аквакултури;
Подпомагане на застраховането на запасите от аквакултура;
Достъп до инструменти за финансов инженеринг;
Създаване на клъстери на производителите;
Провеждане на регионални, национални и транснационални рекламни
кампании;
Разработване на дългосрочни планове за производство и предлагане на
производство.

Стимулиране на прилагането на Общата политика в областта на
рибарството
Събиране на данни;
Контрол и правоприлагане.

Приоритети на мерки

Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

Подкрепа за воденото от общностите местно развитие

Укрепване на прилагането на Интегрираната морска политика*

Подкрепа на интегрираното морско наблюдение;
Защита на морската среда;
Усъвършенстване на знанията за състоянието на морската среда.

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.
1. Необходими интервенции за по-добро управлението на водите
за постигане на по-добър екологичен статус, по-висока
ефективност на този ресурс и справяне с последствията върху
водите от изменението на климата:
Прилагане на Национална морска стратегия, програма за мониторинг
на състоянието на морската околна среда и програма от мерки за
постигане на добро състояние на морската околна среда.
Подпомагане прилагането на мерките за опазване по ОПОР и
Рамковата директива за морска стратегия;
Инвестиции за ограничаване на физическото и биологичното
въздействие на риболова върху екосистемите или морското дъно,
както и за опазване и възстановяване на морското биологично
разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни
дейности, в т.ч. :

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.
- оборудване за подобряване на избирателността на риболовните
уреди от гледна точка на размер или видове;
- оборудване за намаляване на нежелания улов на запаси с
търговско значение или друг прилов;
- оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници
и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета
или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,
при условие, че не водят до нараняването на хищници;
- събиране на отпадъци в морето от рибарите, като например
отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;
-изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или
преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на
морската флора и фауна;
-принос към управление/ съхранение на морските био-ресурси;
- други действия, насочени към поддържане и подобряване на
биологичното разнообразие и екосистемните услуги;

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.
Подкрепа за преминаването към производство на биологични
аквакултури и участието в схемите на Съюза по управление на
околната среда и одитиране;
Подпомагане събирането, управлението и използването на
първични биологични, технически, екологични и социалноикономически данни в рамките на многогодишната програма на
Съюза;
Подпомагане прилагането на системата на Съюза за контрол,
инспекция и правоприлагане;
Усъвършенстване на знанията за състоянието на морската среда с
оглед установяване на програмите за мониторинг и програмите от
мерки, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия;
Инвестиции за подобряване на инфраструктурата на риболовните
пристанища или кейовете за разтоварване, включително
инвестиции в обекти за събиране на отпадъци от морето и отпадъци
от мореплаването;

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.
Инвестиции в аквакултурите:
-екстензивна аквакултура, вкл. опазването и подобряването на
околната среда, биологичното разнообразие и управлението на
ландшафта и традиционните характеристики на зоните с
аквакултури;
-подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на
животните и хуманното отношение към тях, вкл. закупуване на
оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
-намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на
положителното въздействие върху околната среда, както и
подобряване на ефективното използване на ресурсите;
-възстановяване на наличните изкуствени водоеми или лагуни,
използвани за производство на аквакултури, чрез премахване на
утайките или евентуални мерки, насочени към предотвратяване на
отлагането на утайки;

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.
2. Необходими интервенции за опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие, включително мрежата НАТУРА 2000.
Изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие
по Натура 2000
Подпомагане прилагането на мерките за опазване, съгласно
„Натура 2000“

Подготовка, включително проучвания, изготвяне, наблюдение и
актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите,
свързани с риболова по отношение на „Натура 2000“ и специални
защитени територии и местообитания;
Управление, възстановяване и наблюдение на обекти по „Натура
2000“;
Управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени
територии с оглед прилагане на мерките за пространствена защита;

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.

Разпространяване на знанията за околната среда във връзка с
опазването и възстановяването на морското биологично
разнообразие;
Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда:
- методи за отглеждане на аквакултури, съвместими със
специфичните потребности на околната среда и подлежащи на
специфични изисквания за управление, в резултат от определянето
на зоните по „Натура 2000“;
- разходи, пряко свързани с участието в опазването и
възпроизводството на водните животни в рамките на програми за
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие,
разработени от публични органи или под техен надзор;

Интервенции за интеграция на ПОС и ПИК
във фондовете към ОСР за 2014 – 2020 г.
3. ПМДР ще подкрепи и мерки, свързани с необходимите
интервенции за действия по климата: енергийната ефективност и
ВЕИ
Инвестиции в оборудване или на борда на корабите, целящи
намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и
увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби,
включително подмяна и модернизация на основни или
допълнителни двигатели;
Одити и схеми за енергийна ефективност;
Преработване на продуктите от риболова и аквакултурата:
- инвестиции, които допринасят за реализирането на икономии на
енергия или намаляване на въздействието върху околната среда,
включително третирането на отпадъци.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
http://www.oprsr.government.bg
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