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2.

ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (ARTIKEL
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

50.2 I

Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella
året, inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska
uppgifter och indikatorer.
Fram till och med 2017 hade det beviljats 392 ansökningar för motsvarande 60
miljoner euro inom programmet. Av dessa har drygt 4,3 miljoner euro utbetalats till
stödmottagare. Söktrycket skiljer mellan unionsprioriteringarna och fördelningen av
beviljade ansökningarna och utbetalningar beskrivs i avsnitt 3.1.
Programmet godkändes i augusti 2015 och öppnade upp för samtliga åtgärder att
skicka in ansökningar i november. Handläggningen av stöd kunde dock inte börja
förrän i mars 2016. Att handläggningssystemen inte fanns klara när programmet var
godkänt och började ta emot ansökningar har inneburit att programgenomförandet
har försenats. Även om inkomna ansökningar nu kunnat beviljas i långt högre
utsträckning än tidigare år så kommer utbetalningar från beviljade ärenden generellt
att dröja ytterligare något eller några år. Förseningen blir särskilt tydlig för
projektåtgärder inom miljöområdet där beviljade insatser kan ta upp till fyra år att
genomföra.
För resultatramen ska det sena programgenomförandet dock inte skapa problem att
nå delmålen för 2018. De åtgärder som svarar mot utfallsindikatorer och finansiella
indikatorer inom resultatramen är av olika karaktär och ska tillsammans kunna
generera både ärendemängder och utbetalningar som motsvarar delmålen (se
avsnitt 3.1 för bedömning av resultatramens delmål per unionsprioritering). Det är
dock två unionsprioriteringar, UP3 och UP6, som är särskilt sena i genomförandet.
För att öka antalet ansökningar inom UP3 har Jordbruksverket gjort ett riktat utskick
till samtliga potentiella stödmottagare som finns i Havs- och vattenmyndighetens
register för åtgärden Kontroll och tillsyn – Privata aktörer. Utöver detta har
Jordbruksverket haft en intensiv dialog med Havs- och vattenmyndigheten för att
poängtera vikten av att handläggningen genomförs effektivt för att slippa
sanktioner. Jordbruksverket har som mål att handlägga alla ansökningar
inom Kontroll- och tillsyn – stöd till ansvarsmyndigheter till mars 2018.
För UP6 har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten i olika sammanhang
försökt att mobilisera intresse från framförallt länsstyrelsen för att generera fler
ansökningar inom berörda åtgärder. Det är ännu för tidigt att avgöra vilken effekt
detta kan få för programgenomförandet.
På grund av det låga antalet slutförda insatser är det för tidigt att försöka uttala sig
om programmets samlade resultat. Däremot lämnas uppgifter om förväntade
resultat i samtliga ansökningar som redovisas med resultatindikatorer. De
förväntade resultaten är generellt höga för beviljade ärenden. De åtgärder med lägst
förväntade resultat är arealtäckning för nybildade områdesskydd inom
Bevarandeprojekt för skyddade områden (UP1) och Skydd av havsmiljön (UP6). De
låga förväntade resultaten är dock en följd av ett lågt antal beviljade ansökningar
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och inte låga förväntade resultat inom beviljade ansökningar.
Under 2017 höll övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet två
möten. Det första ägde rum i Stockholm den 10 maj. Vid detta möte godkändes
årsrapporten för 2016, utöver detta ingick bland annat en genom gång av
lägesrapporten och principerna som kommer att gälla vid framtida omfördelning av
medel. Två nya stående punkter infördes, dels en presentation från en av
ledamöterna och dels en diskussion kring en temapunkt. Ledamotspresentationen
hölls av representanten från Sportfiskarna och handlade om ett restaureringsprojekt
av en våtmark.
Det andra mötet var ett tvådagars arrangemang som började med ett studiebesök
hos Pekkas naturodlingar i Härnösand som är en akvaponi där man producerar
tomat och fisk. Under själva mötet diskuterades läget i programmet och principerna
för en programändring. Vi fick en rapport från en utvärdering av fartygsskrotning i
det förra programmet, samt en presentation från Matfiskodlarna om problemen med
tillstånd för kassodling. Utöver detta diskuterades ”Hur kan Sverige bättre synliggöra
miljöarbetet inom programmet och höja statusen inom berörda näringar”.
De organisationer som ingår är:
De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige
Fiskbranschens Riksförbund
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Lokala aktionsgrupperna inom Lokalt Ledd Utveckling
Länsstyrelserna
Matfiskodlarna
Nationella Landsbygdsnätverket
Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF-Rådet)
Svensk Skaldjursodling PO
Sveriges Fiskares Riksförbund
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Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Tillväxtverket
Torskfiskarnas PO
Vattenmyndigheterna
WWF Världsnaturfonden

Den 1-2 juni hölls två informationsdagar för allmänheten om havs- och
fiskeriprogrammet. Dag ett bestod av studiebesök. Först besöktes Lovån som
restaurerats, och vi fick en guidad tur i avrinningsområdet. Därefter besökte vi en
recirkulerande fiskodling på Ljusterö med bland annat Gös (Sander lucioperca) och
Regnbåge (Oncorhynchus mykiss). Dag två bestod av seminarier och inleddes av MEP
Linnéa Engström och därefter representanter från den svenska fiskerinäringen, bland
annat Gårdsfisk och Sportfiskarna.
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3.

GENOMFÖRANDE AV UNIONSPRIORITERINGAR

3.1. Översikt över genomförandet (artikel 50.2 i förordning (EU)
nr 1303/2013)
Redogörelsen bör göras genom korta och allmänna kommentarer om
genomförandet av unionsprioriteringar och tekniskt bistånd för det aktuella året
eller aktuella åren, med beskrivning av den viktigaste händelseutvecklingen,
problem av allvarligare art och åtgärder som vidtagits för att lösa dem.
Unionsprioritering

1 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat fiske.

Central
information
om
genomförandet
av
prioriteringen, med beskrivning av den viktigaste
händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och
åtgärder som vidtagits för att lösa dem
UP1 har 92 beviljade ansökningar motsvarande 14,7
miljoner euro. Beviljandegraden är i linje med
beräknat utfall. Det är lägre ansökningstryck inom
åtgärderna Nya former av förvaltning och organisation
inom fiske samt Fiskehamnar, landningsplatser och

auktionshallar – Anpassning till
landningsskyldigheten.

Jordbruksverket hade förväntat sig väsentligt större
intresse för dessa båda åtgärder. Särskilt med tanke
på införandet av landningsskyldigheten som borde
generera behov av investeringar i befintliga
fiskehamnar, samt projekt som exempelvis utforskar
nya förvaltningsmodeller eller annan
kunskapsinsamling relevant för ändamålet.
Jordbruksverket avser att upprätta en dialog med
framförallt länsstyrelsen för att tillsammans diskutera
problembild och ev. åtgärder för att öka intresset.
Den största delen av pengarna går
till Kompetensutveckling och informationsinsatser
inom fiske, Utveckling av bevarandeåtgärder och
regionalt samarbete och Bevarandeprojekt för att
återställa akvatisk mångfald. Åtgärden Investeringar

som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad
fisk fick medelsbrist redan efter en ansökan.

Antal utbetalningar för ärenden inom resultatramen
för UP1 är lågt men ligger i linje med förväntningarna
för 2017. Antalet beviljade ärenden är stort och
utbetalningarna kommer att öka markant under 2018.
Delmål för både utfallsindikatorer och finansiella
indikatorer kommer sannolikt att nås.
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Unionsprioritering

2 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat vattenbruk

Central
information
om
genomförandet
av
prioriteringen, med beskrivning av den viktigaste
händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och
åtgärder som vidtagits för att lösa dem
UP2 har 82 beviljade ansökningar motsvarande drygt
13,8 miljoner euro. Den största andelen pengar,
ungefär 5,5 miljoner går till Innovationsprojekt inom
vattenbruk. Pengarna inom företagsstöden är slut.
Den åtgärd som har lägst ansökningstryck och endast
en beviljad ansökan är Kommunal planering av
vattenbruk.
Jordbruksverket har för avsikt att undersöka vilka
åtgärder som kan vidtas för att skapa ett större
intresse hos kommuner, regioner och regionförbund.
Jordbruksverket och landsbygdsnätverket har för
avsikt att ta kontakt med det nätverk av kommunala
landsbygdsutvecklare för att på så vis upplysa om
stödmöjligheten samt att dessa i sin tur kan påverka
ansvariga på den kommunala nivån.
Antal utbetalningar för ärenden inom resultatramen
för UP2 är lågt men ligger i linje med förväntningarna
för 2017. Efter ett högt söktryck råder nu medelsbrist
inom flera företagsstöd i UP2. Antalet beviljade
ärenden är också stort och utbetalningarna kommer
att öka markant under 2018. Delmål för både
utfallsindikatorer och finansiella indikatorer kommer
sannolikt att nås.

3
Främjande
genomförandet
av
gemensamma
fiskeripolitikens regler

av UP3 har 40 beviljade ansökningar motsvarande 15,6
den miljoner euro. Inom Datainsamling är endast 5
ansökningar beviljade motsvarande 5,8 miljoner.
Ett lågt antal ansökningar inom Kontroll och tillsyn
gör att resultatramens delmål för utfallsindikator och
finansiell indikator kan bli svåra att nå till 2018. För
att inte riskera resultatreserven måste långt många
fler ärenden beviljas samtidigt som utbetalningarna
ökar i både antal och omfattning.
För att öka antalet ansökningar inom Kontroll- och
tillsyn - stöd till privata aktörer har Jordbruksverket i
detta sammanhang gjort ett riktat utskick till samtliga
potentiella stödmottagare inom åtgärden som finns i
Havs- och vattenmyndighetens register. Utöver detta
har Jordbruksverket haft en intensiv dialog med Havsoch vattenmyndigheten för att poängtera vikten av att
handläggningen genomförs effektivt för att slippa
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Unionsprioritering

Central
information
om
genomförandet
av
prioriteringen, med beskrivning av den viktigaste
händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och
åtgärder som vidtagits för att lösa dem
sanktioner. Jordbruksverket har som mål att
handlägga alla ansökningar inom Kontroll- och tillsyn
– stöd till ansvarsmyndigheter till mars 2018.

4 - Fler arbetstillfällen och UP4 har 8 utbetalade förberedande stöd som totalt
bättre
territoriell motsvarar 0,2 miljoner euro. Inom övriga åtgärder
sammanhållning
finns 54 beviljade ansökningar motsvarande 4
miljoner . Den största andelen pengar, drygt 3
miljoner, finns i åtgärden Genomförande av lokala
utvecklingsstrategier. Exempel på projekt inom lokalt
ledd utveckling är sammanställning av fakta,
forskning och studier gällande säl- och
skarvrelaterade problem, hitta modeller för att stärka
öringsbestånden i Vindelälven genom samarbete
mellan olika aktörer, projektering av
odlingsanläggning för jätteräkor och förstudie för
anläggning av akvaponi med restvärme från
närliggande industrier.
Resultatramen för UP4 bedöms dels utifrån antalet
beviljade utvecklingsstrategier där delmålet för 2018
redan är uppnått, samt utbetalda stöd som måste öka
för att delmålet ska kunna nås. Utbetalningarna är
dock i linje med förväntningarna för 2017 och bör öka
under 2018 baserat på det relativt stora antalet
beviljade ärenden.
5 - Främjande av saluföring UP5 har beviljat 95 ansökningar för motsvarande
och beredning
knappt 7,4 miljoner euro. Den största andelen pengar,
ca 6,4 miljoner, finns i åtgärden Beredning av fiskerioch vattenbruksprodukter som haft ett mycket högt
söktryck. Övriga åtgärder har jämförelsevis låg
efterfrågan. Exempel på beviljade projekt och
investeringar är KRAV-certifieringar, MSCcertifieringar, inköp av filé- och skärmaskin, samt
upprättande produktions- och saluföringsplaner.
Antal utbetalningar för ärenden inom resultatramen
för UP5 är lågt men ligger i linje med förväntningarna
för 2017. Antalet beviljade ärenden är stort och
utbetalningarna kommer att öka markant under 2018.
Delmål för både utfallsindikatorer och finansiella
indikatorer kommer sannolikt att nås.
6
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Främjande

av UP6 har 2 beviljade ansökningar motsvarande 1,4
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Unionsprioritering

genomförandet
av
integrerad havspolitik

Central
information
om
genomförandet
av
prioriteringen, med beskrivning av den viktigaste
händelseutvecklingen, problem av allvarligare art och
åtgärder som vidtagits för att lösa dem
en miljoner euro. Ansökningstycket har varit lågt. För
denna åtgärd har Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten i olika sammanhang försökt att
mobilisera intresse från framförallt länsstyrelsen vilket
ännu inte kan anses fått brett genomslag.
Både utfallsmål och utbetalningsmål inom
resultatramen för UP6 blir svåra att nå om
utvecklingen inte tydligt förbättras.

7 - Tekniskt stöd

SV

Vi har betalat ut 2,2 miljoner euro i TA-medel hittills.
Den största andelen har gått till utvärdering (SJV, 0,8
miljoner ) och till revision (ESV, 0,6 miljoner). Andra
stora kostnad är förberedelsearbetet av den nya
fiskeripolitiken (SJV, 0,33 miljoner) och LLU (SJV 0,3
miljoner).
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3.2.

Resultat-, utfalls- och finansiella indikatorer för EHFF (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Unionsprioritering

4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 4
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet
FTE

Målvärde
(2023)
8,00000

Kumulativt
värde
0,00000

1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av
sysselsättning och stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de
kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk,
inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra
sektorer av den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av
sysselsättning och stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de
kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk,
inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra
sektorer av den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av
sysselsättning och stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de
kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk,
inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra
sektorer av den maritima ekonomin

4.1
Skapad
sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

0,00000

4.2
Bibehållen
sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

FTE

25,00000

0,00000

0,00000

4.3 - Startade företag

number

5,00000

0,00000

0,00000

Särskilt mål
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är
beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket
och till andra sektorer av den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är
beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket
och till andra sektorer av den maritima ekonomin
1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och
stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är
beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket

SV
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2017

Resultatindikator
4.1
Skapad
sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

4.2
Bibehållen
sysselsättning
(heltidsekvivalenter)

0,00000

0,00000

0,00000

4.3 - Startade företag

0,00000

0,00000

0,00000

SV

Särskilt mål
och till andra sektorer av den maritima ekonomin

SV

Resultatindikator

12

2016

2015

2014

SV

Särskilt
mål

1 - Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de
kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk, inklusive diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra
sektorer av den maritima ekonomin

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
08

01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd

02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier 08
(inklusive löpande kostnader och ledning)
03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder
08

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

4.2
Antal
projekt
om
förberedande stöd
4.1
Antal
utvalda
lokala
utvecklingsstrategier
4.3 - Antal samarbetsprojekt

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 62.1 a Förberedande stöd
02 - Artikel 63 Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier (inklusive löpande kostnader och ledning)
03 - Artikel 64 Samarbetsåtgärder

i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
4,00
8,00 0,00 0,00



10,00

10,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Tematiskt mål Utfallsindikator
2015 2014
08
4.2 - Antal projekt om förberedande stöd
8,00 0,00
08
4.1 - Antal utvalda lokala utvecklingsstrategier 10,00 0,00
08
4.3 - Antal samarbetsprojekt
0,00 0,00

Unionsprioritering 1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 1
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Minskning av fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt undviks och
minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt undviks och
minskas

1.4.a - Förändring av oönskade fångster
(ton)

tonnes

1.4.b - Förändring av oönskade fångster
(%)

%

SV
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Målvärde
(2023)
3 800,00000
-75,00000

Kumulativt
värde
-4,90000

2017
-4,90000

-82,27778

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

1 - Minskning av fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat genom att oönskade
fångster så långt möjligt undviks och
minskas
2 - Skydd och återställande av den biologiska
mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska
ekosystemen
2 - Skydd och återställande av den biologiska
mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska
ekosystemen
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för
fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för
fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för
fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för
fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för
fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

1.5
Förändring
bränsleeffektivitet

av

fiskets

Målvärde
(2023)
-18,00000

litres
fuel/
tonnes landed
catch

Kumulativt
värde

2017
138,33333

1.10.a - Förändring av täckningen av
Natura 2000-områden som utsetts enligt
fågel- och livsmiljödirektiven
1.10.b - Förändring av täckningen av
andra geografiska skyddsåtgärder enligt
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG
1.1 - Förändring av produktionsvärdet

Km²

200,00000

0,00000

0,00000

Km²

200,00000

0,00000

0,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

1.2 - Förändring av produktionsvolymen

tonnes

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Förändring av nettovinster

thousand
Euros

180,00000

0,00000

0,00000

1.7
Skapad
sysselsättning
(heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn
eller kompletterande verksamheter

FTE

5,00000

0,00000

0,00000

1.8
Bibehållen
sysselsättning
(heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn
eller kompletterande verksamheter

FTE

10,00000

0,00000

0,00000

Särskilt mål
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat
genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och

SV

Måttenhet

thousand
Euros

Resultatindikator
1.4.a - Förändring av oönskade fångster (ton)
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2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

SV

Särskilt mål
minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat
genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och
minskas
1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat
genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och
minskas
2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

2016

2015

2014

1.4.b - Förändring av oönskade fångster (%)

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Förändring av fiskets bränsleeffektivitet

0,00000

0,00000

0,00000

1.10.a - Förändring av täckningen av Natura 2000områden
som
utsetts
enligt
fågeloch
livsmiljödirektiven
1.10.b - Förändring av täckningen av andra
geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i
direktiv 2008/56/EG
1.1 - Förändring av produktionsvärdet

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

lönsamhet för fisket, särskilt
och bättre säkerhets- och

1.2 - Förändring av produktionsvolymen

0,00000

0,00000

0,00000

lönsamhet för fisket, särskilt
och bättre säkerhets- och

1.3 - Förändring av nettovinster

0,00000

0,00000

0,00000

lönsamhet för fisket, särskilt
och bättre säkerhets- och

1.7 - Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom
fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter

0,00000

0,00000

0,00000

lönsamhet för fisket, särskilt
och bättre säkerhets- och

1.8 - Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter)
inom
fiskerisektorn
eller
kompletterande
verksamheter

0,00000

0,00000

0,00000

2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen
4 - Bättre konkurrenskraft och
för det småskaliga kustfisket
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och
för det småskaliga kustfisket
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och
för det småskaliga kustfisket
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och
för det småskaliga kustfisket
arbetsförhållanden.
4 - Bättre konkurrenskraft och
för det småskaliga kustfisket
arbetsförhållanden.

SV

lönsamhet för fisket, särskilt
och bättre säkerhets- och

Resultatindikator
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SV

Särskilt mål

1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande av 06
bevarandeåtgärder
02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets inverkan på
havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter
(+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)
03 - Artikel 39 Innovation kopplad till bevarandet av de
marina
biologiska
resurserna
(+
artikel
44.1 c
Inlandsfiske)
04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande av den marina
biologiska mångfalden – insamling av förlorade
fiskeredskap och marint avfall
05 - Artikel 43.2 Fiskehamnar, landningsplatser,
auktionshallar och skyddshamnar – investeringar för att
underlätta iakttagandet av skyldigheten att landa alla
fångster

06
06
06
06

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
resultatramen
(2023)
värde

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av
9,00
0,00 0,00 0,00
fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets
anpassning till artskydd

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av
126,00
6,00 6,00 0,00
fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets
anpassning till artskydd

1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av
30,00
0,00 0,00 0,00
fiskets inverkan på den marina miljön och fiskets
anpassning till artskydd

1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den
19,00
2,00 2,00 0,00
marina biologiska mångfalden, ekosystem
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet,
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 37 Stöd till utformning och genomförande av bevarandeåtgärder
02 - Artikel 38 Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av
fisket för att skydda arter (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)
03 - Artikel 39 Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska
resurserna (+ artikel 44.1 c Inlandsfiske)
04 - Artikel 40.1 a Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden
– insamling av förlorade fiskeredskap och marint avfall
05 - Artikel 43.2 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och
skyddshamnar – investeringar för att underlätta iakttagandet av skyldigheten att
landa alla fångster

Särskilt mål

SV

Tematiskt
mål
06
06
06
06
06

16,00

0,00

Utfallsindikator
1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på
den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd
1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på
den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd
1.4 - Antal projekt om bevarandeåtgärder, minskning av fiskets inverkan på
den marina miljön och fiskets anpassning till artskydd
1.6 - Antal projekt om skydd och återställande av den marina biologiska
mångfalden, ekosystem
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av
oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och
skyddshamnar

0,00

0,00

2015 2014
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen
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Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 2
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden 06
– bidrag till bättre förvaltning och bevarande, nybyggnation, utplacering eller
modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av skydds- och
förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och geografiska skyddsområden,
förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura
2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder som syftar till att
bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster (+ artikel 44.6
Inlandsfiske)

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde Kumulativt 2017 2016
resultatramen (2023)
värde

1.6 - Antal projekt om skydd
21,00
0,00 0,00 0,00
och återställande av den
marina
biologiska
mångfalden, ekosystem

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 40.1 b–g, i Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden – bidrag till bättre förvaltning och 06
bevarande, nybyggnation, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar, utarbetande av skyddsoch förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och geografiska skyddsområden, förvaltning, återställande och
övervakning av marina skyddsområden, inklusive Natura 2000-områden, miljömedvetenhet, deltagande i andra åtgärder
som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster (+ artikel 44.6 Inlandsfiske)

Särskilt mål

Utfallsindikator

2015 2014

1.6 - Antal projekt om skydd och
återställande
av
den
marina
biologiska mångfalden, ekosystem

0,00

0,00

3 - Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 3
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av 06
fiskemöjligheter
Valda relevanta åtgärder
02 - Artikel 36 Stöd till system för tilldelning av fiskemöjligheter

Särskilt mål

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av
fiskemöjligheter
Tematiskt mål
06

i Målvärde
(2023)

Kumulativt
värde
4,00

Utfallsindikator
1.2 - Antal projekt om system för tilldelning av fiskemöjligheter

2017 2016
0,00

0,00

2015
0,00

0,00

2014
0,00

4 - Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 4

SV
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Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 03
Inlandsfiske)

08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade 03
fångster (+ artikel 44.1 e Inlandsfiske)

09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och 03
skyddshamnar – investeringar för att förbättra infrastrukturer i
fiskehamnar
och
auktionshallar
samt
landningsplatser
och
skyddshamnar; nybyggnad av skyddshamnar för att förbättra
säkerheten för fiskare (+ artikel 44.1 f Inlandsfiske)

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde Kumulativt 2017 2016
resultatramen (2023)
värde
1.9 - Antal projekt om främjande av
15,00
0,00 0,00 0,00
humankapital
och
social
dialog,
diversifiering och nya inkomstformer,
nyetableringar
för
fiskare
och
hälsa/säkerhet
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde,
50,00
0,00 0,00 0,00
bättre kvalitet, användning av oönskade
fångster
samt
fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde,
16,00
0,00 0,00 0,00
bättre kvalitet, användning av oönskade
fångster
samt
fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
03

02 - Artikel 30 Diversifiering och nya former av inkomst (+ artikel 44.4 Inlandsfiske)

08 - Artikel 42 Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster (+ artikel 44.1 e 03
Inlandsfiske)
09 - Artikel 43.1 + 3 Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar – 03
investeringar för att förbättra infrastrukturer i fiskehamnar och auktionshallar samt landningsplatser
och skyddshamnar; nybyggnad av skyddshamnar för att förbättra säkerheten för fiskare (+ artikel
44.1 f Inlandsfiske)

Särskilt mål

Utfallsindikator

2015 2014

1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och
social dialog, diversifiering och nya inkomstformer,
nyetableringar för fiskare och hälsa/säkerhet
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet,
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar
1.3 - Antal projekt om förädlingsvärde, bättre kvalitet,
användning av oönskade fångster samt fiskehamnar,
landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 - Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling och innovation, inklusive ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 5
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
44.3 03

01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel
Inlandsfiske)
02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare och 03
fiskare (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

SV

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster
och partnerskap med forskare
1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster
och partnerskap med forskare

18

i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
2,00
0,00 0,00 0,00
2,00

0,00

0,00

0,00

SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
03

01 - Artikel 26 Innovation (+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

02 - Artikel 28 Partnerskap mellan forskare och fiskare (+ artikel 44.3 03
Inlandsfiske)

Särskilt mål

Utfallsindikator

2015 2014

1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med
forskare
1.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med
forskare

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 6
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av humankapital och 08
social dialog – utbildning, nätverksbyggande, social dialog,
stöd till makar och livspartner (+ artikel 44.1 a Inlandsfiske)

Utfallsindikator

Ingår
i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
resultatramen
(2023)
värde
1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital
70,00
0,00 0,00 0,00
och
social
dialog,
diversifiering
och
nya
inkomstformer, nyetableringar för fiskare och
hälsa/säkerhet

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 29.1 + 29.2 Främjande av humankapital och social dialog – utbildning, 08
nätverksbyggande, social dialog, stöd till makar och livspartner (+ artikel 44.1 a
Inlandsfiske)

Unionsprioritering

Utfallsindikator

2015 2014

1.9 - Antal projekt om främjande av humankapital och social dialog,
diversifiering och nya inkomstformer, nyetableringar för fiskare och
hälsa/säkerhet

0,00

0,00

5 - Främjande av saluföring och beredning

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 5
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - En bättre organisation av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter

5.1.a - Förändring av värdet av den första
försäljningen i producentorganisationer

thousand
Euros

5.1.b - Förändring av volymen av den första
försäljningen i producentorganisationer

tonnes

SV
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Målvärde
(2023)
740,00000

Kumulativt
värde
6 000,00000

2017
6 000,00000

0,00000

38,30000

38,30000

SV

Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - En bättre organisation av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter

5.1.c - Förändring av värdet av den första
försäljningen
i
andra
än
producentorganisationer
5.1.d - Förändring av volymen av den första
försäljningen
i
andra
än
producentorganisationer

thousand
Euros

Särskilt mål
1 - En bättre organisation
och vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation
och vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation
och vattenbruksprodukter
1 - En bättre organisation
och vattenbruksprodukter

SV

av marknaderna för fiskeriav marknaderna för fiskeriav marknaderna för fiskeriav marknaderna för fiskeri-

tonnes

Målvärde
(2023)
195,00000

Kumulativt
värde
0,00000

0,00000

0,00000

Resultatindikator
5.1.a - Förändring av värdet av den första försäljningen i
producentorganisationer
5.1.b - Förändring av volymen av den första försäljningen i
producentorganisationer
5.1.c - Förändring av värdet av den första försäljningen i andra
än producentorganisationer
5.1.d - Förändring av volymen av den första försäljningen i
andra än producentorganisationer
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2017
0,00000
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SV

Särskilt mål

1 - En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 66 Produktions- 03
och saluföringsplaner

Utfallsindikator

02 - Artikel 67 Lagringsstöd

5.1
Antal
producentorganisationer
eller
producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktions- och
saluföringsplaner
5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd

03
Saluföringsåtgärder

03

Artikel 68 03

Valda relevanta åtgärder
01
Artikel 66
Produktionssaluföringsplaner
02 - Artikel 67 Lagringsstöd
03 - Artikel 68 Saluföringsåtgärder

Särskilt mål

Ingår
resultatramen

i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
10,00
12,00 12,00 0,00

5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd

Tematiskt
mål
och 03
03
03

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5,00

5,00

0,00

Utfallsindikator

2015 2014

5.1 - Antal producentorganisationer eller producentorganisationssammanslutningar som får stöd för produktionsoch saluföringsplaner
5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd
5.2 - Antal projekt om saluföringsåtgärder och lagringsstöd

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 - Stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 2
Valda relevanta åtgärder
01
Artikel 69
vattenbruksprodukter

Beredning

av

fiskeri-

Tematiskt
mål
och 03

Utfallsindikator
5.3
Antal
beredning

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 69 Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

projekt

Tematiskt mål
03

Ingår
resultatramen

om

i Målvärde
(2023)

Kumulativt
värde
59,00

Utfallsindikator
5.3 - Antal projekt om beredning

2017 2016
2,00

2,00

2015
0,00

0,00

2014
0,00

Unionsprioritering 2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk

SV
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SV

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 2
Särskilt mål

Resultatindikator

Målvärde
(2023)
1 725,00000

Kumulativt
värde
1 073,00000

2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för
vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för
vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för
vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och
förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
3 - Skydd och återställande av den biologiska
mångfalden i vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt
främjande av ett resurseffektivt vattenbruk
3 - Skydd och återställande av den biologiska
mångfalden i vattenmiljöer, förbättring av de
ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt
främjande av ett resurseffektivt vattenbruk

2.1 - Förändring av
vattenbruksproduktion

volym

tonnes

1 073,00000

2.2 - Förändring av
vattenbruksproduktion

värde

thousand
Euros

7 650,00000

2 106,00000

2 106,00000

2.3 - Förändring av nettovinst

thousand
Euros

730,00000

595,00000

595,00000

2.4
Förändring
av
produktionsvolymen
ekologiskt
vattenbruk

tonnes

1 700,00000

1 072,00000

1 072,00000

2.5
Förändring
av
produktionsvolymen
recirkulerande vattenbrukssystem

tonnes

500,00000

0,00000

0,00000

Särskilt mål
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag
2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och
medelstora företag

SV
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Måttenhet

Resultatindikator
2.1
Förändring
vattenbruksproduktion
2.2
Förändring
vattenbruksproduktion

2017

av

volym

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

av

värde

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3 - Förändring av nettovinst

SV

Särskilt mål
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer,
förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt
främjande av ett resurseffektivt vattenbruk
3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer,
förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt
främjande av ett resurseffektivt vattenbruk

SV
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Resultatindikator
2.4 - Förändring av produktionsvolymen
ekologiskt vattenbruk

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

2.5 - Förändring av produktionsvolymen
recirkulerande vattenbrukssystem

0,00000

0,00000

0,00000

SV

Särskilt mål

1 - Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 1
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 47 Innovation

Tematiskt mål
03

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 47 Innovation

Särskilt
mål

Utfallsindikator
2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster

Tematiskt mål
03

Ingår i resultatramen


Målvärde (2023)
Kumulativt värde
2017 2016
7,00
0,00 0,00 0,00

Utfallsindikator
2.1 - Antal projekt om innovation, rådgivningstjänster

2015
0,00

2014
0,00

2 - Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden,
särskilt för små och medelstora företag

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 2
Valda relevanta åtgärder
01
Artikel 48.1 a–d,
f–h
investeringar i vattenbruk
02
Artikel 52
Främjande
vattenbrukare
som
bedriver
vattenbruk

Tematiskt
mål
Produktiva 03
av
nya 03
hållbart

Valda relevanta åtgärder

Utfallsindikator
2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk
2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom
vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare

Tematiskt
mål
01 - Artikel 48.1 a–d, f–h Produktiva investeringar i vattenbruk
03
02 - Artikel 52 Främjande av nya vattenbrukare som bedriver 03
hållbart vattenbruk

Särskilt
mål

Ingår
resultatramen


i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
27,00
3,00 3,00 0,00
22,00

1,00

Utfallsindikator
2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk
2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos
nya vattenbrukare

1,00

0,00

2015 2014
0,00
0,00

0,00
0,00

3 - Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer, förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket
samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 3

SV
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SV

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva investeringar i vattenbruk – 06
resurseffektivitet, minskning av mängden vatten och kemikalier,
recirkulerande system som minimerar vattenanvändningen
03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar
06

Utfallsindikator
2.2
Antal
projekt
investeringar i vattenbruk

2.4 - Antal projekt om ökning av
vattenbruksanläggningars
potential
och
åtgärder för folk- och djurhälsa

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 48.1 e, i, j Produktiva investeringar i vattenbruk – resurseffektivitet, minskning av 06
mängden vatten och kemikalier, recirkulerande system som minimerar vattenanvändningen
03 - Artikel 51 Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar
06

Särskilt
mål

om

Ingår
i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
resultatramen
(2023)
värde

produktiva
27,00
0,00 0,00 0,00
10,00

0,00

Utfallsindikator

0,00

0,00

2015 2014

2.2 - Antal projekt om produktiva investeringar i vattenbruk

0,00

0,00

2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars
potential och åtgärder för folk- och djurhälsa

0,00

0,00

4 - Främjande av ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främjande av djurhälsa och välbefinnande samt
folkhälsan och allmän säkerhet

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 4
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
03 - Artikel 56 Åtgärder för djurs 03
hälsa och välbefinnande
Valda relevanta åtgärder
03 - Artikel 56
välbefinnande

Åtgärder

Särskilt mål

för

djurs

hälsa

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential
och åtgärder för folk- och djurhälsa
Tematiskt
mål
och 03

i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
7,00
0,00 0,00 0,00

Utfallsindikator

2015 2014

2.4 - Antal projekt om ökning av vattenbruksanläggningars potential och åtgärder för folk- och
djurhälsa

0,00

0,00

5 - Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 5
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 50 Främjande av humankapital 08
och nätverksbyggande

SV

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom
vattenbruket i allmänhet och hos nya vattenbrukare
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i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
57,00
0,00 0,00 0,00

SV

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 50
nätverksbyggande

Främjande

av

humankapital

Unionsprioritering

Tematiskt
mål
och 08

Utfallsindikator

2015 2014

2.5 - Antal projekt om främjande av humankapital inom vattenbruket i allmänhet och hos nya
vattenbrukare

0,00

0,00

6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 6
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Utveckling och genomförande
av en integrerad havspolitik
1 - Utveckling och genomförande
av en integrerad havspolitik

6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven
6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska
skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG

Särskilt mål
1 - Utveckling och genomförande av en
integrerad havspolitik
1 - Utveckling och genomförande av en
integrerad havspolitik

SV

Km²

Målvärde
(2023)
400,00000

Kumulativt
värde
0,00000

0,00000

Km²

400,00000

0,00000

0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Resultatindikator
6.2.a - Förändring av täckningen av Natura 2000-områden som utsetts
enligt fågel- och livsmiljödirektiven
6.2.b - Förändring av täckningen av andra geografiska skyddsåtgärder
enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG
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2017

SV

Särskilt mål

1 - Utveckling och genomförande av en integrerad havspolitik

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina 06
miljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den 06
marina miljön

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring
av kunskapen om den marina miljön

6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring
av kunskapen om den marina miljön

Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
02 - Artikel 80.1 b Främjande av skyddet av den marina miljön och en hållbar användning 06
av havs- och kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön
06

Unionsprioritering

i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
14,00
0,00 0,00 0,00
4,00

0,00

Utfallsindikator

0,00

0,00

2015 2014

6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om
den marina miljön
6.2 - Antal projekt om skydd och förbättring av kunskapen om
den marina miljön

0,00

0,00

0,00

0,00

3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler

Tabell 1: Resultatindikatorer för EHFF - 3
Särskilt mål

Resultatindikator

Måttenhet

1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön
samt insamling och hantering av data
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn,
förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv
offentlig förvaltning utan att den administrativa
bördan ökas
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn,
förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv
offentlig förvaltning utan att den administrativa
bördan ökas

3.B.1 - Ökning av procentandelen
fullgjorda datainsamlingsinbjudningar
3.A.1 - Antal upptäckta allvarliga
överträdelser

%

3.A.2 - Landningar som varit föremål
för fysisk kontroll

%

SV
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number

Målvärde
(2023)
0,00000
10,00000

1,30000

Kumulativt
värde

2017
0,00000

16,00000

16,00000

1,40000

SV

Särskilt mål
1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling
och hantering av data
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell
kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den
administrativa bördan ökas
2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell
kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den
administrativa bördan ökas

SV

Resultatindikator
3.B.1 - Ökning av procentandelen fullgjorda
datainsamlingsinbjudningar
3.A.1
Antal
upptäckta
allvarliga
överträdelser
3.A.2 - Landningar som varit föremål för
fysisk kontroll

28

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

13,00000

7,00000

5,00000

1,20000

1,40000

1,10000

SV

Särskilt mål

1 - Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt insamling och hantering av data

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 1
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
Artikel 77 06

Utfallsindikator

01
Datainsamling

3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning
av data

Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 77 Datainsamling

Särskilt
mål

Tematiskt mål
06

Ingår
resultatramen

i Målvärde
(2023)

Kumulativt
värde
35,00

Utfallsindikator
3.2 - Antal projekt om stöd till insamling, hantering och användning av data

2017 2016
1,00

1,00

2015
0,00

0,00

2014
0,00

2 - Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den
administrativa bördan ökas

Tabell 2: Utfallsindikatorer för EHFF - 2
Valda relevanta åtgärder

Tematiskt
mål
01 - Artikel 76 Kontroll och 06
tillsyn
Valda relevanta åtgärder
01 - Artikel 76 Kontroll och tillsyn

SV

Utfallsindikator

Ingår
resultatramen

3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll,
inspektion och tillsyn
Tematiskt mål
06

i Målvärde
Kumulativt
2017 2016
(2023)
värde
450,00
5,00 5,00 0,00

Utfallsindikator
3.1 - Antal projekt om genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn
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2015
0,00

2014
0,00

SV

Tabell 3: Finansiella indikatorer för EHFF
Unionsprioritering
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt,
innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd

Delmål
(2018)
3 472 445,00

Målvärde
(2023)
23 149 633,00

Kumulativt
värde
15 112,00

12 758,00

2 354,00

3 408 820,00

13 110 846,00

387 303,00

387 303,00

0,00

14 661 608,00

36 654 020,00

3 697,00

3 697,00

0,00

2 631 704,00
1 277 712,00
1 335 168,00

16 448 153,00
7 985 697,00
7 417 600,00

419 333,00
75 840,00
0,00
2 231 906,00

419 333,00
75 840,00
0,00
1 010 780,00

0,00
0,00
0,00
1 078 153,00

Unionsprioritering
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
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2017

2016

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 973,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SV

3.3.

Ekonomiska uppgifter

Tabell 4: Ekonomiska uppgifter för EHFF
Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön,
bland
annat
genom
att
oönskade fångster så
långt möjligt undviks
och minskas

01 - Artikel 37 Stöd till
utformning
och
genomförande
av
bevarandeåtgärder

4 529 201,00

2 717 521,00

0,00

60,00%

3 142 589,00

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön,
bland
annat
genom
att
oönskade fångster så
långt möjligt undviks
och minskas

02
Artikel 38
Begränsande av fiskets
inverkan på havsmiljön
och anpassning av fisket
för att skydda arter (+
artikel
44.1 c
Inlandsfiske)

1 191 895,00

715 137,00

286 054,80

60,00%

486 396,00

338 178,00

28,37%

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön,
bland
annat
genom
att
oönskade fångster så
långt möjligt undviks
och minskas

03
Artikel 39
Innovation kopplad till
bevarandet av de marina
biologiska resurserna (+
artikel
44.1 c
Inlandsfiske)

7 747 318,00

4 648 391,00

1 859 356,40

60,00%

630 230,00

567 775,00

7,33%

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön,
bland
annat
genom
att
oönskade fångster så
långt möjligt undviks
och minskas

04
Artikel 40.1 a
Skydd och återställande
av
den
marina
biologiska mångfalden –
insamling av förlorade
fiskeredskap och marint
avfall

1 191 895,00

715 137,00

0,00

60,00%

1 159 987,00

946 869,00

79,44%

1

05

2 383 790,00

1 430 274,00

0,00

60,00%

689 558,00

344 779,00

14,46%

SV

-

Minskning

Tematisk
t mål

av 06

Åtgärd

-

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

Artikel 43.2

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

31

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)
3 101 876,00
68,49%

SV

Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.

fiskets påverkan på
havsmiljön,
bland
annat
genom
att
oönskade fångster så
långt möjligt undviks
och minskas

1 -

Tematisk
t mål

2
Skydd
och 06
återställande av den
biologiska
mångfalden
i
vattenmiljöer och de
akvatiska
ekosystemen

Främjande av 3 - Säkerställande av 06

SV

Åtgärd

Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar
–
investeringar för att
underlätta iakttagandet
av
skyldigheten
att
landa alla fångster
01 - Artikel 40.1 b–g, i
Skydd och återställande
av
den
marina
biologiska mångfalden –
bidrag
till
bättre
förvaltning
och
bevarande,
nybyggnation,
utplacering
eller
modernisering av fasta
eller
flyttbara
anläggningar,
utarbetande av skyddsoch förvaltningsplaner
för
Natura
2000områden
och
geografiska
skyddsområden,
förvaltning,
återställande
och
övervakning av marina
skyddsområden,
inklusive Natura 2000områden,
miljömedvetenhet,
deltagande
i
andra
åtgärder som syftar till
att bevara och främja
den
biologiska
mångfalden
och
ekosystemtjänster
(+
artikel
44.6
Inlandsfiske)
02 - Artikel 36 Stöd till

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)

8 489 323,00

5 093 324,00

2 037 329,60

60,00%

4 583 119,00

4 563 226,00

53,75%

1 191 895,00

715 137,00

286 054,80

60,00%

492 515,00

492 515,00

41,32%
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SV

Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.

en balans mellan
fiskekapaciteten och
tillgängliga
fiskemöjligheter

system för tilldelning av
fiskemöjligheter

4
Bättre 03
konkurrenskraft och
lönsamhet för fisket,
särskilt
för
det
småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

02
Artikel 30
Diversifiering och nya
former av inkomst (+
artikel
44.4
Inlandsfiske)

595 948,00

357 569,00

0,00

4
Bättre 03
konkurrenskraft och
lönsamhet för fisket,
särskilt
för
det
småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

08
Artikel 42
Mervärde,
produktkvalitet
och
användning
av
oönskade fångster (+
artikel
44.1 e
Inlandsfiske)

476 758,00

286 055,00

4
Bättre 03
konkurrenskraft och
lönsamhet för fisket,
särskilt
för
det
småskaliga kustfisket
och
bättre
säkerhetsoch
arbetsförhållanden.

09 - Artikel 43.1 + 3
Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar
–
investeringar för att
förbättra infrastrukturer
i
fiskehamnar
och
auktionshallar
samt
landningsplatser
och
skyddshamnar;
nybyggnad
av
skyddshamnar för att
förbättra säkerheten för
fiskare (+ artikel 44.1 f
Inlandsfiske)

4 767 580,00

2 860 548,00

SV

Tematisk
t mål

Åtgärd

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)
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Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)

60,00%

840 328,00

420 164,00

70,50%

0,00

60,00%

461 740,00

369 391,00

77,48%

1 144 219,20

60,00%

1 798 333,00

1 272 441,00

26,69%

SV

Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt

5 - Tillhandahållande 03
av stöd för att stärka
teknisk
utveckling
och
innovation,
inklusive
ökad
energieffektivitet,
och
kunskapsöverföring

01
Artikel 26
Innovation (+ artikel
44.3 Inlandsfiske)

953 516,00

572 110,00

0,00

60,00%

556 506,00

5 - Tillhandahållande 03
av stöd för att stärka
teknisk
utveckling
och
innovation,
inklusive
ökad
energieffektivitet,
och
kunskapsöverföring

02
Artikel 28
Partnerskap
mellan
forskare och fiskare (+
artikel
44.3
Inlandsfiske)

595 948,00

357 569,00

0,00

60,00%

0,00

0,00

0,00%

6 - Utveckling av 08
yrkesutbildning, nya
yrkeskunskaper och
livslångt lärande

01 - Artikel 29.1 + 29.2
Främjande
av
humankapital och social
dialog
–
utbildning,
nätverksbyggande,
social dialog, stöd till
makar och livspartner (+
artikel
44.1 a
Inlandsfiske)
01
Artikel 47
Innovation

2 622 169,00

1 573 302,00

0,00

60,00%

2 104 204,00

1 718 030,00

65,52%

7 151 371,00

4 290 823,00

1 716 329,20

60,00%

7 913 393,00

5 531 546,00

77,35%

01 - Artikel 48.1 a–d, f–
h
Produktiva
investeringar
i
vattenbruk

2 979 738,00

1 787 841,00

0,00

60,00%

4 657 455,00

2 311 208,00

77,56%

SV

Tematisk
t mål

1 - Tillhandahållande 03
av stöd för att stärka
teknisk
utveckling,
innovation
och
kunskapsöverföring

2
Stärkt 03
konkurrenskraft och
större lönsamhet för
vattenbruket,
inklusive förbättrad
säkerhet
och

Åtgärd

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

34

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)
556 506,00
58,36%

SV

Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

och
kunskapsbaserat
vattenbruk

förbättrade
arbetsförhållanden,
särskilt för små och
medelstora företag
2
Stärkt
konkurrenskraft och
större lönsamhet för
vattenbruket,
inklusive förbättrad
säkerhet
och
förbättrade
arbetsförhållanden,
särskilt för små och
medelstora företag
3
Skydd
och
återställande av den
biologiska
mångfalden
i
vattenmiljöer,
förbättring av de
ekosystem som är
anslutna
till
vattenbruket
samt
främjande
av
ett
resurseffektivt
vattenbruk
3
Skydd
och
återställande av den
biologiska
mångfalden
i
vattenmiljöer,
förbättring av de
ekosystem som är
anslutna
till
vattenbruket
samt
främjande
av
ett
resurseffektivt
vattenbruk
4 - Främjande av ett
vattenbruk som kan
säkerställa en hög
nivå av miljöskydd,

2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk

2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk

2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,

SV

Tematisk
t mål

Åtgärd

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)

03

02
Artikel 52
Främjande
av
nya
vattenbrukare
som
bedriver
hållbart
vattenbruk

2 383 790,00

1 430 274,00

0,00

60,00%

3 771 905,00

1 885 952,00

79,12%

06

02 - Artikel 48.1 e, i, j
Produktiva investeringar
i
vattenbruk
–
resurseffektivitet,
minskning av mängden
vatten och kemikalier,
recirkulerande
system
som
minimerar
vattenanvändningen

2 979 738,00

1 787 843,00

715 137,20

60,00%

4 743 037,00

2 359 599,00

79,19%

06

03
Artikel 51
Förbättrad potential för
vattenbruksanläggninga
r

1 787 843,00

1 072 706,00

429 082,40

60,00%

36 567,00

36 567,00

2,05%

03

03 - Artikel 56 Åtgärder
för djurs hälsa och
välbefinnande

1 191 895,00

715 137,00

0,00

60,00%

628 530,00

628 530,00

52,73%
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SV

Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

Tematisk
t mål

innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
3 - Främjande av
genomförandet av
den gemensamma
fiskeripolitikens
regler
3 - Främjande av
genomförandet av
den gemensamma
fiskeripolitikens
regler

främjande
av
djurhälsa
och
välbefinnande samt
folkhälsan
och
allmän säkerhet
5 - Utveckling av 08
yrkesutbildning, nya
yrkeskunskaper och
livslångt lärande

1 - Bättre och mer 06
lättillgängliga
vetenskapliga
rön
samt insamling och
hantering av data
2
Stöd
till 06
övervakning, kontroll
och
tillsyn,
förbättrad
institutionell
kapacitet
och
en
effektiv
offentlig
förvaltning utan att
den
administrativa
bördan ökas
4
Fler 1 - Främjande av 08
arbetstillfällen och ekonomisk
tillväxt,
bättre
territoriell social
delaktighet,
sammanhållning
skapande
av
sysselsättning
och
stöd till anställbarhet
och
arbetskraftsrörlighet
i
de
kustoch
inlandssamhällen
som är beroende av
fiske och vattenbruk,
inklusive

SV

Åtgärd

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)

01
Artikel 50
Främjande
av
humankapital
och
nätverksbyggande

1 311 085,00

786 651,00

0,00

60,00%

1 061 877,00

1 047 199,00

79,87%

01
Artikel 77
Datainsamling

34 265 215,00

27 412 172,00

10 964 868,80

80,00%

5 843 921,00

5 843 921,00

17,05%

01 - Artikel 76 Kontroll
och tillsyn

36 654 020,00

32 988 618,00

0,00

90,00%

10 258 860,00

9 805 074,00

26,75%

01
Artikel 62.1 a
Förberedande stöd

238 379,00

119 190,00

0,00

50,00%

238 379,00

238 379,00

100,00%
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SV

Unionsprioriterin
g

4
Fler
arbetstillfällen och
bättre
territoriell
sammanhållning

4
Fler
arbetstillfällen och
bättre
territoriell
sammanhållning

5 -

Främjande av

SV

Utvalt särskilt mål

Tematisk
t mål

diversifiering
av
verksamheten inom
fisket och till andra
sektorer
av
den
maritima ekonomin
1 - Främjande av 08
ekonomisk
tillväxt,
social
delaktighet,
skapande
av
sysselsättning
och
stöd till anställbarhet
och
arbetskraftsrörlighet
i
de
kustoch
inlandssamhällen
som är beroende av
fiske och vattenbruk,
inklusive
diversifiering
av
verksamheten inom
fisket och till andra
sektorer
av
den
maritima ekonomin
1 - Främjande av 08
ekonomisk
tillväxt,
social
delaktighet,
skapande
av
sysselsättning
och
stöd till anställbarhet
och
arbetskraftsrörlighet
i
de
kustoch
inlandssamhällen
som är beroende av
fiske och vattenbruk,
inklusive
diversifiering
av
verksamheten inom
fisket och till andra
sektorer
av
den
maritima ekonomin
1
En
bättre 03

Åtgärd

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)

02
Artikel 63
Genomförande av lokalt
ledda
utvecklingsstrategier
(inklusive
löpande
kostnader och ledning)

15 852 204,00

7 926 102,00

3 170 440,80

50,00%

3 866 415,00

3 778 939,00

23,84%

03
Artikel 64
Samarbetsåtgärder

595 948,00

297 974,00

0,00

50,00%

289 321,00

289 321,00

48,55%

1 191 895,00

715 137,00

0,00

60,00%

156 302,00

117 227,00

9,84%

01

-

Artikel 66

37

SV

Unionsprioriterin
g

Utvalt särskilt mål

och organisation
av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukte
r
5 - Främjande av 1
En
bättre
saluföring
och organisation
av
beredning
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukte
r
5 - Främjande av 1
En
bättre
saluföring
och organisation
av
beredning
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukte
r
5 - Främjande av 2 - Stimulering av
saluföring
och investeringar
i
beredning
beredningsoch
saluföringssektorern
a
6 - Främjande av 1 - Utveckling och
genomförandet av genomförande av en
en
integrerad integrerad
havspolitik
havspolitik

Tematisk
t mål

saluföring
beredning

6 - Främjande av
genomförandet av
en
integrerad
havspolitik
7 - Tekniskt stöd

Totalt

SV

Åtgärd

Produktionssaluföringsplaner

Totalt
offentligt
bidrag (i euro)

EHFF-bidrag (i EHFF-bidrag
som Medfinansieringsgra
euro)
bidrar
till d EMFF (%)
klimatförändringsmåle
n (i euro)

Totala
stödberättigand
e utgifter för
insatser
som
valts ut för stöd
(i euro)

Totalt
offentligt
bidrag
till
insatser som
valts ut för
stöd (i euro)

Andel av
det
totala
anslaget
som
omfatta
s
av
valda
insatser
(%)

och

03

02
Artikel 67
Lagringsstöd

609 654,00

609 654,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03

03
Artikel 68
Saluföringsåtgärder

1 787 843,00

1 072 706,00

0,00

60,00%

928 609,00

636 325,00

35,59%

03

01
Artikel 69
Beredning av fiskerioch
vattenbruksprodukter

7 985 697,00

4 791 418,00

1 916 567,20

60,00%

12 549 894,00

6 484 289,00

81,20%

06

02
Artikel 80.1 b
Främjande av skyddet av
den marina miljön och
en hållbar användning
av
havsoch
kustresurser
03
Artikel 80.1 c
Förbättra kunskapen om
tillståndet
för
den
marina miljön
01 - Artikel 78 Tekniskt
stöd
på
medlemsstaternas
initiativ

5 616 810,00

3 370 086,00

1 348 034,40

60,00%

69 130,00

69 130,00

1,23%

1 792 010,00

1 075 474,00

430 189,60

60,01%

1 433 608,00

1 433 608,00

80,00%

9 773 540,00

5 864 124,00

0,00

60,00%

1 953 584,00

1 953 584,00

19,99%

172 885 911,0
0

120 156 004,0
0

26 303 664,40

69,50%

77 346 292,00

59 142 148,0
0

34,21%

1 - Utveckling och 06
genomförande av en
integrerad
havspolitik
1 - Tekniskt stöd
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SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat
genom att oönskade
fångster
så
långt
möjligt undviks och
minskas

01 - Artikel 37 Stöd till
utformning
och
genomförande
av
bevarandeåtgärder

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat
genom att oönskade
fångster
så
långt
möjligt undviks och
minskas

02 - Artikel 38 Begränsande
av fiskets inverkan på
havsmiljön och anpassning
av fisket för att skydda arter
(+
artikel
44.1 c
Inlandsfiske)

81 162,72

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat
genom att oönskade
fångster
så
långt
möjligt undviks och
minskas

03 - Artikel 39 Innovation
kopplad till bevarandet av
de
marina
biologiska
resurserna (+ artikel 44.1 c
Inlandsfiske)

1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat
genom att oönskade
fångster
så
långt
möjligt undviks och
minskas
1 - Minskning av 06
fiskets påverkan på
havsmiljön, bland annat
genom att oönskade
fångster
så
långt
möjligt undviks och
minskas

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)
0,00
595 947,56

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)
357 568,53

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)
7,89

62 748,51

25 400,64

2,13

6 096,15

37

136 266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

04 - Artikel 40.1 a Skydd
och återställande av den
marina
biologiska
mångfalden – insamling av
förlorade fiskeredskap och
marint avfall

0,00

217 372,23

60 668,08

5,09

0,00

14

05
Artikel 43.2
Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar
–
investeringar
för
att
underlätta iakttagandet av

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

39

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)
0,00
3

SV

Unionsprioritering

kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.

1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och

SV

Utvalt särskilt mål

Tematiskt Åtgärd
mål

2
Skydd
och 06
återställande av den
biologiska mångfalden i
vattenmiljöer och de
akvatiska ekosystemen

3 - Säkerställande av 06
en
balans
mellan
fiskekapaciteten
och
tillgängliga
fiskemöjligheter

4
Bättre 03
konkurrenskraft
och
lönsamhet för fisket,
särskilt
för
det
småskaliga
kustfisket
och bättre säkerhetsoch arbetsförhållanden.

skyldigheten att landa alla
fångster
01 - Artikel 40.1 b–g, i
Skydd och återställande av
den
marina
biologiska
mångfalden – bidrag till
bättre
förvaltning
och
bevarande,
nybyggnation,
utplacering
eller
modernisering av fasta eller
flyttbara
anläggningar,
utarbetande av skydds- och
förvaltningsplaner
för
Natura 2000-områden och
geografiska
skyddsområden,
förvaltning,
återställande
och övervakning av marina
skyddsområden,
inklusive
Natura
2000-områden,
miljömedvetenhet,
deltagande i andra åtgärder
som syftar till att bevara
och främja den biologiska
mångfalden
och
ekosystemtjänster (+ artikel
44.6 Inlandsfiske)
02 - Artikel 36 Stöd till
system för tilldelning av
fiskemöjligheter

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)

1 095 174,24

592 371,87

107 497,74

1,27

25 799,46

13

118 203,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

02
Artikel 30
Diversifiering
och
nya
former av inkomst (+ artikel
44.4 Inlandsfiske)

40

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)

SV

Unionsprioritering

kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.

1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat

SV

Utvalt särskilt mål

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)

4
Bättre 03
konkurrenskraft
och
lönsamhet för fisket,
särskilt
för
det
småskaliga
kustfisket
och bättre säkerhetsoch arbetsförhållanden.

08 - Artikel 42 Mervärde,
produktkvalitet
och
användning av oönskade
fångster (+ artikel 44.1 e
Inlandsfiske)

0,00

258 050,89

121 387,15

25,46

0,00

1

4
Bättre 03
konkurrenskraft
och
lönsamhet för fisket,
särskilt
för
det
småskaliga
kustfisket
och bättre säkerhetsoch arbetsförhållanden.

09 - Artikel 43.1 + 3
Fiskehamnar,
landningsplatser,
auktionshallar
och
skyddshamnar
–
investeringar
för
att
förbättra infrastrukturer i
fiskehamnar
och
auktionshallar
samt
landningsplatser
och
skyddshamnar; nybyggnad
av skyddshamnar för att
förbättra säkerheten för
fiskare (+ artikel 44.1 f
Inlandsfiske)
01 - Artikel 26 Innovation
(+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

305 385,84

73 618,83

17 145,41

0,36

4 114,90

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

02 - Artikel 28 Partnerskap
mellan forskare och fiskare
(+ artikel 44.3 Inlandsfiske)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Tillhandahållande 03
av stöd för att stärka
teknisk utveckling och
innovation,
inklusive
ökad energieffektivitet,
och kunskapsöverföring

5 - Tillhandahållande 03
av stöd för att stärka
teknisk utveckling och
innovation,
inklusive
ökad energieffektivitet,
och kunskapsöverföring

41

SV

Unionsprioritering

fiske.
1 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
fiske.
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt

SV

Utvalt särskilt mål

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)

0,00

438 411,80

51 072,01

1,95

0,00

4

1 327 571,04

775 352,32

125 672,61

1,76

30 161,43

10

6 - Utveckling av 08
yrkesutbildning,
nya
yrkeskunskaper
och
livslångt lärande

01 - Artikel 29.1 + 29.2
Främjande av humankapital
och
social
dialog
–
utbildning,
nätverksbyggande,
social
dialog, stöd till makar och
livspartner (+ artikel 44.1 a
Inlandsfiske)

1 - Tillhandahållande 03
av stöd för att stärka
teknisk
utveckling,
innovation
och
kunskapsöverföring

01 - Artikel 47 Innovation

2
Stärkt 03
konkurrenskraft
och
större lönsamhet för
vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och
förbättrade
arbetsförhållanden,
särskilt för små och
medelstora företag
2
Stärkt 03
konkurrenskraft
och
större lönsamhet för
vattenbruket, inklusive
förbättrad säkerhet och
förbättrade
arbetsförhållanden,
särskilt för små och
medelstora företag
3
Skydd
och 06
återställande av den
biologiska mångfalden i
vattenmiljöer,
förbättring
av
de
ekosystem
som
är

01 - Artikel 48.1 a–d, f–h
Produktiva investeringar i
vattenbruk

0,00

1 023 486,65

275 603,46

9,25

0,00

34

02 - Artikel 52 Främjande
av nya vattenbrukare som
bedriver hållbart vattenbruk

0,00

588 150,89

176 445,34

7,40

0,00

12

02 - Artikel 48.1 e, i, j
Produktiva investeringar i
vattenbruk
–
resurseffektivitet,
minskning
av
mängden
vatten
och
kemikalier,

566 303,76

1 274 981,88

325 283,60

10,92

78 068,06

18

42

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

och
kunskapsbaserat
vattenbruk

anslutna
till
vattenbruket
samt
främjande
av
ett
resurseffektivt
vattenbruk
3
Skydd
och 06
återställande av den
biologiska mångfalden i
vattenmiljöer,
förbättring
av
de
ekosystem
som
är
anslutna
till
vattenbruket
samt
främjande
av
ett
resurseffektivt
vattenbruk
4 - Främjande av ett 03
vattenbruk som kan
säkerställa en hög nivå
av
miljöskydd,
främjande av djurhälsa
och välbefinnande samt
folkhälsan och allmän
säkerhet

recirkulerande system som
minimerar
vattenanvändningen

2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
2 - Främjande av
ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt
och
kunskapsbaserat
vattenbruk
3 - Främjande av
genomförandet av
den gemensamma
fiskeripolitikens
regler
3 - Främjande av
genomförandet av
den gemensamma
fiskeripolitikens

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)

03 - Artikel 51 Förbättrad
potential
för
vattenbruksanläggningar

8 776,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1

03 - Artikel 56 Åtgärder för
djurs
hälsa
och
välbefinnande

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

5 - Utveckling av 08
yrkesutbildning,
nya
yrkeskunskaper
och
livslångt lärande

01 - Artikel 50 Främjande
av
humankapital
och
nätverksbyggande

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

1 - Bättre och mer 06
lättillgängliga
vetenskapliga rön samt
insamling
och
hantering av data
2
Stöd
till 06
övervakning,
kontroll
och tillsyn, förbättrad
institutionell kapacitet

01
Datainsamling

Artikel 77

1 870 054,72

18 663,13

14 631,90

0,04

4 682,21

5

01 - Artikel 76 Kontroll och
tillsyn

0,00

180 057,57

126 826,35

0,35

0,00

35

43

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)

SV

Unionsprioritering

Utvalt särskilt mål

regler

och en effektiv offentlig
förvaltning utan att den
administrativa bördan
ökas
1 - Främjande av 08
ekonomisk
tillväxt,
social
delaktighet,
skapande
av
sysselsättning och stöd
till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i
de
kustoch
inlandssamhällen som
är beroende av fiske
och
vattenbruk,
inklusive diversifiering
av verksamheten inom
fisket och till andra
sektorer
av
den
maritima ekonomin
1 - Främjande av 08
ekonomisk
tillväxt,
social
delaktighet,
skapande
av
sysselsättning och stöd
till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i
de
kustoch
inlandssamhällen som
är beroende av fiske
och
vattenbruk,
inklusive diversifiering
av verksamheten inom
fisket och till andra
sektorer
av
den
maritima ekonomin
1 - Främjande av 08
ekonomisk
tillväxt,
social
delaktighet,
skapande
av
sysselsättning och stöd
till anställbarhet och
arbetskraftsrörlighet i

4
Fler
arbetstillfällen och
bättre
territoriell
sammanhållning

4
Fler
arbetstillfällen och
bättre
territoriell
sammanhållning

4
Fler
arbetstillfällen och
bättre
territoriell
sammanhållning

SV

Tematiskt Åtgärd
mål

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)

01
Artikel 62.1 a
Förberedande stöd

0,00

25 673,73

12 836,86

5,39

0,00

8

02
Artikel 63
Genomförande av lokalt
ledda utvecklingsstrategier
(inklusive
löpande
kostnader och ledning)

755 787,80

1 540 036,95

265 231,59

1,67

53 046,32

46

03
Artikel 64
Samarbetsåtgärder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

44

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)

SV

Unionsprioritering

5 - Främjande av
saluföring
och
beredning
5 - Främjande av
saluföring
och
beredning
5 - Främjande av
saluföring
och
beredning
5 - Främjande av
saluföring
och
beredning
6 - Främjande av
genomförandet av
en
integrerad
havspolitik
6 - Främjande av
genomförandet av
en
integrerad
havspolitik
7 - Tekniskt stöd
Totalt

SV

Utvalt särskilt mål

de
kustoch
inlandssamhällen som
är beroende av fiske
och
vattenbruk,
inklusive diversifiering
av verksamheten inom
fisket och till andra
sektorer
av
den
maritima ekonomin
1
En
bättre
organisation
av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter
1
En
bättre
organisation
av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter
1
En
bättre
organisation
av
marknaderna
för
fiskerioch
vattenbruksprodukter
2 - Stimulering av
investeringar
i
beredningsoch
saluföringssektorerna
1 - Utveckling och
genomförande av en
integrerad havspolitik

Tematiskt Åtgärd
mål

Det sammanlagda
belopp
av
stödberättigande
utgifter
som
stödmottagarna
har redovisat till
den förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
till
den
förvaltande
myndigheten
(i
euro)

Andel
av
det
totala
anslaget
som utgörs av de
totala
stödberättigande
offentliga utgifter
som deklarerats
av stödmottagare
(%)

Bidrag
till Antal
klimatförändringsmålen utvalda
av
de
totala insatser
stödberättigande
offentliga utgifter som
deklarerats
av
stödmottagare till den
förvaltande myndigheten
(i euro)

03

01
Artikel 66
Produktionsoch
saluföringsplaner

0,00

67 306,44

29 806,27

2,50

0,00

17

03

02
Lagringsstöd

Artikel 67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

03
Artikel 68
Saluföringsåtgärder

0,00

98 740,05

44 432,97

2,49

0,00

19

03

01 - Artikel 69 Beredning
av
fiskerioch
vattenbruksprodukter

1 556 229,36

1 142 736,00

254 633,13

3,19

61 111,95

59

06

02
Artikel 80.1 b
Främjande av skyddet av
den marina miljön och en
hållbar användning av havsoch kustresurser
03 - Artikel 80.1 c Förbättra
kunskapen om tillståndet
för den marina miljön

16 591,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1

344 123,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

174 015,09

104 409,06

1,07

0,00

0

8 181 629,62

9 147 722,39

2 496 552,70

1,44

263 080,48

372

1 - Utveckling och 06
genomförande av en
integrerad havspolitik
1 - Tekniskt stöd

Bidrag
till
klimatförändringsmålen
av de insatser som valts
ut för stöd

01 - Artikel 78 Tekniskt
stöd på medlemsstaternas
initiativ

45

SV

Tabell 5: Kostnader för insatser som genomförs utanför programområdet
(artikel 70 i förordning (EU) nr 1303/2013)
Unionsprioritering

Stödberättigande utgifter
inom EMFF som uppstått
inom ramen för insatser
som genomförts utanför
programområdet och som
stödmottagaren
redovisats
för
den
förvaltande myndigheten
(euro).

Andel av det
totala anslaget
till
insatsområdet
(%)

1 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett
miljömässigt
hållbart,
resurseffektivt,
innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat
vattenbruk
3
Främjande
av
genomförandet av den
gemensamma
fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen
och bättre territoriell
sammanhållning
5
Främjande
av
saluföring
och
beredning
6
Främjande
av
genomförandet av en
integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
TOTALT
OPERATIVT
PROGRAM
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4.

PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS

4.1.

Genomförda åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6: Åtgärder genomförda för att uppfylla särskilda förhandsvillkor för EHFF
Tematiska förhandsvillkor som inte är
uppfyllda eller endast delvis är uppfyllda
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Kriterier
som
inte uppfyllts

Åtgärd som
ska tas

Tidsfrist

Organ som är ansvariga
för uppfyllandet
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Åtgärd
slutförd
inom tidsfristen

Kriterier som
uppfyllts

Förväntat
datum
för
fullständigt
genomförande av återstående åtgärder

Kommentar
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4.2. Frågor som påverkar programmets resultat och de korrigerande åtgärder
som vidtagits – resultatram (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013).
Programmet godkändes i augusti 2015 och öppnade upp för samtliga åtgärder att
skicka in ansökningar i november. Handläggningen av stöd kunde börja först i mars
2016, då datasystemen för handläggningen inte var klara förrän då. Att datasystemen
inte fanns när programmet var godkänt har inneburit att programstarten har försents.
Under 2017 har Jordbruksverket utvecklat datasystemet BLIS som gör det möjligt att få
ut statistik från programmet. Antal beviljade ärenden och utbetalningar inom
resultatramen är generellt lågt men ligger i linje med förväntningarna för 2017 i alla
unionsprioriteringar utom UP3 och UP6. Det stora antalet beviljade ärenden kommer
sannolikt att öka utbetalningarna markant under 2018. Delmål för både
utfallsindikatorer och finansiella indikatorer kommer därför sannolikt att nås. Särskilda
åtgärder krävs dock inom UP3 och UP6. Här har Jordbruksverket gjort ett riktat utskick
till samtliga potentiella stödmottagare som finns i Havs- och vattenmyndighetens
register för åtgärden Kontroll och tillsyn – Privata aktörer. Utöver detta har
Jordbruksverket haft en intensiv dialog med Havs- och vattenmyndigheten för att
poängtera vikten av att handläggningen genomförs effektivt för att slippa sanktioner.
Jordbruksverket har som mål att handlägga alla ansökningar inom Kontroll- och tillsyn
– stöd till ansvarsmyndigheter till mars 2018. För UP6 har Jordbruksverket och Havsoch vattenmyndigheten i olika sammanhang försökt att mobilisera intresse från
framförallt länsstyrelsen för att generera fler ansökningar inom berörda åtgärder. Det
är ännu för tidigt att avgöra vilken effekt detta kan få för programgenomförandet.
Jordbruksverket föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med låga söktryck.
För att öka ansökningstycket inom Nya former av förvaltning och Organisation inom
fiske samt Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar – Anpassning till
landningsskyldigheten ska Jordbruksverket att upprätta en dialog med framförallt
länsstyrelsen för att tillsammans diskutera problembild och ev. åtgärder för att öka
intresset.
För att öka antalet ansökningar inom Kommunal planering av vattenbruk kommer
Jordbruksverket att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa ett större
intresse hos kommuner, regioner och regionförbund. Jordbruksverket och
landsbygdsnätverket har för avsikt att ta kontakt med nätverket av kommunala
landsbygdsutvecklare för att på så vis upplysa om stödmöjligheten.
Landsbygdsutvecklarna kan i sin tur påverka ansvariga på den kommunala nivån.
För att öka antalet ansökningar inom Kontroll- och tillsyn - stöd till privata aktörer har
Jordbruksverket i detta sammanhang gjort ett riktat utskick till samtliga potentiella
stödmottagare inom åtgärden som finns i Havs- och vattenmyndighetens register.
Även inom unionsprioritering 6, Främjande av genomförandet av den integrerade
havspolitiken, är ansökningstycket lågt. Vad det gäller denna åtgärd så har
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten i olika sammanhang försökt att
mobilisera intresse från framförallt länsstyrelsen vilket ännu inte kan anses fått brett
genomslag.
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Det är det långa handläggningstider och endast 8 procent av ärendena får beslut inom
sex månader. Målsättningen är att 90 procent av ansökningar om stöd ska få ett beslut
inom sex månader. För projektstöden klarar vi målet för en högre andel än för
företagsstödet. Andelen är högre totalt för Jordbruksverket än vad den är på
länsstyrelserna. På Havs- och vattenmyndigheten klarar man inte detta mål för något av
sina ärenden.
Det finns fortfarande inte tillräckligt med ärenden beslutade inom de områden som
omfattar de största summorna stödmedel; Datainsamling, Kontroll och tillsyn – stöd till
privata aktörer samt Kontroll och tillsyn – stöd till myndigheter. Detta kan leda till
problem med att uppnå milstolpar till 2018 och utbetalningsmål.
Jordbruksverket har under året haft en intensiv dialog med Havs- och
vattenmyndigheten för att poängtera vikten av att handläggningen av programmet
genomförs effektivt för att vi ska slippa sanktioner.
Sammantaget måste Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten öka takten för beslut om stöd och utbetalning inom alla delar av
programmet för att skapa förutsättningar för att nå mål om antal ärenden och
attesterande utgifter som följer av delmål.
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5.

INFORMATION OM ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER (ARTIKEL 46.1 I
FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Information om fall av allvarliga överträdelser enligt artikel 10.1 och vidtagna åtgärder,
samt om överträdelser av villkoren för varaktighet enligt artikel 10.2 och korrigerande
åtgärder.
VI har inte haft några allvarliga överträdelser enligt artikel 10 i EHFF (EU) 508/2014 och
vi har nte genomfört några korrigerande åtgärder.
Detta ska inte förväxlas med de allvarliga överträdelser som rapporteras för
fiskerikontrollen inom UP3. Resultatindikatorn 3.A.1 för allvarliga överträdelser inom
fisket avser överträdelser som regleras genom artikel 78 i kontrollförordningen, EU
1224/2009.
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6.
INFORMATION OM ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I ARTIKEL 41.8
(ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Sammanfattning av vad som har gjorts och hur långt man har kommit med att följa
bestämmelsen i artikel 41.8 om att prioritera aktörer inom småskaligt kustfiske till en
nivå upp till 60 % av det offentliga stödet, inklusive uppgifter om hur stor andel av de
insatser som finansieras genom åtgärden i artikel 41.2 som faktiskt går till småskaligt
kustfiske
Artikel 41 omfattas inte av det svenska havs- och fiskeriprogrammet. Eftersom vi inte
har stödmöjligheten i programmet görs inga åtgärder för att följa bestämmelserna i
artikel 41.8.

SV

51

SV

7.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT STÖDMOTTAGARNAS NAMN
OFFENTLIGGÖRS (ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014)
Sammanfattning av vidtagna åtgärder i enlighet med bilaga V i EHFF-förordningen, med
särskilt beaktande av nationell lagstiftning, inklusive eventuella tillämpliga
tröskelvärden avseende offentliggörande av personuppgifter för fysiska personer.
De beviljade projekten och beviljade belopp publiceras på Jordbruksverkets hemsida.
Uppgifterna uppdateras var sjätte månad. Länk till hemsidan:
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforstod/sokmottagareavsto
d/sokmottagareavstodfranfiskerifonden.106.28d75d11152a7e47ee6828d1.html
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8.
VERKSAMHET I SAMBAND MED UTVÄRDERINGSPLANEN OCH SYNTES AV UTVÄRDERINGARNA
(ARTIKEL 114.2 I FÖRORDNING (EU) NR 508/2014, ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR
1303/2013).
Sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i samband med genomförandet av
utvärderingsplanen, inklusive hur resultaten av utvärderingarna har följts upp.
Sammanfattning av resultaten från alla bedömningar av programmet som har blivit
tillgängliga under föregående budgetår, med angivelse av bedömningsrapporternas
titel och referensperiod,
samt angivelse av åtkomst till utvärderingar som har gjorts tillgängliga för allmänheten
i enlighet med artikel 54.4 i förordning (EU) nr 1303/2013.
Utvärderingssekretariatet har på uppdrag av regeringen sedan 2013 ansvar för
utvärderingen av tre europeiska struktur- och investeringsprogram (ESI-program) som
Jordbruksverket förvaltar, nämligen landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom Regionala
utvecklingsfonden och Socialfonden.
Utvärderingarna sker i form av löpande utvärderingsstudier under hela
programperioden. Utvärderingssekretariatet har en extern rådgivande forskargrupp
knuten till sig, denna grupp ansvarar bland annat för att kvalitetsgranska
utvärderingsrapporter.
Utvärderingssekretariatet arbetade under 2017 med ett flertal olika projekt i skilda
roller. Arbetet inriktades främst på utvärderingar för programperiod 2014-2020 och
som metodstöd för LAG i deras arbete med sina utvecklingsstrategier.
Utvärderingssekretariatet har dessutom genomfört ett flertal olika utbildningsinsatser
riktade till LAG-områdena. Utvärderingssekretariatet fortsatte under året med att starta
upp utvärderingar och styra pågående studier.
Publicerade utvärderingar:
Utvärderingen Definitivt upphörande av fiskeriverksamhet avslutades där utvärderarna
främst visade att ett antal av fartygsägarna som deltagit i åtgärden återinvesterade i
nya fartyg som ofta inriktade sig på att fiska efter andra fiskar än torsk. Detta visar att
åtgärden även har effekter på andra typer av fiske. Utvärderingen visade också att av de
individer som var i arbetsför ålder var få arbetslösa och majoriteten hade fortfarande
inkomster från fiske eller fiskerelaterade verksamheter. Inkomstutvecklingen för
individerna som var aktiva på arbetsmarknaden har varit god efter
skrotningsomgångarna. Rapporten har diskuterats vid utvärderingsdag arrangerad av
utvärderingssekretariatet och har också presenterats för näringsdepartementet och
övervakningskommittén.
Utvärderingen Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket Utvärderingen
fokuserar på om Landsbygdsnätverkets interventionslogik är konsistent, relevant och
effektiv för att kunna bidra till genomförandet av programmen. Utvärderarna kom fram
till det finns hos Landsbygdsnätverket en ambition att utforma arbetet enligt
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interventionslogiken, det framgår dock att utformning och nedbrytning av mål inte
skett på ett systematiskt sätt. En samlad bedömning är att det finns utrymme att
förbättra och effektivisera arbetet med att utforma Landsbygdsnätverkets
interventionslogik. Utvärderingen pekar på hur arbetet med att sätta mål och planera
verksamheten så att den blir konsistent, ändamålsenlig och effektiv kan bidra till att
aktiviteter väljs och utformas så att de bidrar till de uppsatta målen
Under 2017 avslutades utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i
Sverige 2014-2020. Utvärderarna menade att ESI-fondernas program till stor del
genomförs på ett välfungerande sätt, att det finns upparbetade arbetsmetoder och
samverkansformer för att hantera regelverk och kraven på programmens förvaltning.
Styrkedjan kring insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag för
programmens utformning. De förvaltande myndigheterna lägger stora resurser på
formalia och regelefterlevnad. Utvärderarna fastslog att det finns ett behov av tydligare
styrning av prioriteringar på ett övergripande plan, samordning mellan fonderna
behöver klargöras och det finns också ett behov av att utveckla strategier för
samverkan mellan olika nyckelaktörer. Utvärderarna utvecklade ett antal
rekommendationer som riktades både till förvaltande myndigheter och till regeringen.
Utvärderingen har bidragit till kunskap som kan stödja utvecklingen av såväl det
fondgemensamma och arbetet i de enskilda fonderna. Ett reellt avtryck i
verksamhetsutvecklingen är den handlingsplan som styrgruppen och GD-gruppen för
fondsamordning presenterat. Handlingsplanen uttalar ambitionen att följa upp
utvärderarnas rekommendationer, vilket bland annat innebär att myndigheterna har för
avsikt att utveckla ”uttalade och styrande effektlogiker”, både gemensamt och per
program.
Utvärderingen är publicerad och gjorts tillgänglig för allmänheten:
Socioekonomiska effekter av fartygsskrotningar inom svenskt fiske
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv173.html
Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv176.html
ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv172.html
Pågående utvärderingar under 2017:
• Utvärdering rörande fiskeområdesgruppernas måluppfyllnad. Utvärderingen av
FOG för programperiod 2007-2013 är tänkt att bidra till att säkerställa att
Jordbruksverket och deras intressenter har beslutsunderlag för möjliga
förbättringar av lokalt ledd utveckling i EHFF 2014-2020.

SV

54

SV

• Fisketurism baselinestudie. Utveckling av fisketurismen är en viktig del av
utveckling av lokal företagsverksamhet inom lokalt ledd utveckling. För att kunna
relatera uppnådda resultat i programmen görs en baselinestudie.
• Förstudie i form av litteraturgenomgång och identifiering av dataunderlag och
metod gällande investeringsstöd som bidrar till minskad näringsbelastning.
• Långsiktiga effekter av Leader. I tidigare utvärderingar har man haft svårigheter
att påvisa att projekten genomförda inom leaderverksamheten faktiskt ger
landsbygdsutveckling. Utvärderingen fokuserar därför på att identifiera
långsiktiga effekter, vad som karakteriserar effekterna och hur de kan mätas. För
att identifiera långsiktiga effekter fokuserar utvärderingen på tidigare
programperioders projekt inom både landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet.
• Löpande lärande utvärdering av lokalt ledd utveckling genom Leader.
Utvärderingen är tematisk där man undersöker olika aspekter av programmet. I
utvärderingen undersöker man hur väl integrerad leader är på olika
administrativa nivåer och hur leader kopplar an mot regional utvecklingspolitik.
Utvärderingen granskar också genomförandet av Leader i Sverige, exempelvis
den svenska modellen med en förvaltande myndighet för fyra fonder, som ett
analysområde. Utvärderingen ska också undersöka hur nuvarande program
skapar landsbygdsutveckling och programmets framtida utformning.
• Horisontella principer. Utvärderingen ämnar genomlysa de förutsättningar och
möjligheter Jordbruksverket har att införa horisontella principer på ett sätt att
programmen kan ge avtryck i ett reellt arbete för jämställdhet och ickediskriminering inom sektorerna.
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9.

SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN (ARTIKEL 50.9 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

En sammanfattning för allmänheten av den årliga genomföranderapportens innehåll
ska offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till rapporten.
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10. RAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV FINANSIERINGSINSTRUMENT (ARTIKEL 46.1 I FÖRORDNING
(EU) NR 1303/2013)
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11.

UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET (ARTIKEL 50.4 I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).
11.1. Bedömning av uppgifter och framsteg när det gäller att uppnå programmets
mål
Bedömning för varje unionsprioritering av den information och de uppgifter som ges i
del A och av framstegen när det gäller att uppnå programmets mål (som även
innehåller resultat och rekommendationer från utvärderingar)
Unionsprioritering
Bedömning av uppgifter och
framsteg när det gäller att uppnå
programmets mål
1 - Främjande av ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitikens regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre territoriell
sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och beredning
6 - Främjande av genomförandet av en integrerad
havspolitik
7 - Tekniskt stöd
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11.2. Bedömning av huruvida framstegen är tillräckliga för att delmålen och
målen slutligen ska uppnås, tillsammans med angivelse av korrigerande åtgärder
som vidtagits eller planeras
För varje unionsprioritering görs en bedömning av huruvida framstegen mot delmålen
och målen är tillräckliga för att dessa slutligen ska uppnås, tillsammans med angivelse
av korrigerande åtgärder som vidtagits eller planeras, i förekommande fall
Unionsprioritering

Bedömning av huruvida framstegen är
tillräckliga för att delmålen och målen
slutligen ska uppnås, tillsammans med
angivelse av korrigerande åtgärder som
vidtagits eller planeras

1 - Främjande av ett miljömässigt
hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat fiske.
2 - Främjande av ett miljömässigt
hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och
kunskapsbaserat vattenbruk
3 - Främjande av genomförandet av
den gemensamma fiskeripolitikens
regler
4 - Fler arbetstillfällen och bättre
territoriell sammanhållning
5 - Främjande av saluföring och
beredning
6 - Främjande av genomförandet av en
integrerad havspolitik
7 - Tekniskt stöd
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12. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR GENOMFÖRANDET (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU)
NR 1303/2013)
12.1. Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta
principerna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013 om partnerskap och
flernivåstyre, med särskild tonvikt på partnernas roll i genomförandet av
programmet.

12.2. Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta
principerna i artikel 7 i förordning (EU) nr 1303/2013 om främjande av
jämställdhet mellan män och kvinnor och icke-diskriminering, inklusive
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och metoder för att
säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i det operativa programmet.

12.3. Bedömning av genomförandet av särskilda åtgärder för att beakta
principerna i artikel 8 i förordning (EU) nr 1303/2013 om hållbar utveckling,
tillsammans med en översikt över de åtgärder som vidtagits för att främja en
hållbar utveckling.
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13. ÖVERGRIPANDE ASPEKTER AV GENOMFÖRANDET (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU)
NR 1303/2013).
Beräknas automatiskt och kommer att ingå i tabell 4 om ekonomiska uppgifter.
Eventuellt kan de angivna siffrorna kommenteras, särskilt om de faktiska värdena är
lägre än planerat.
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14. SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA (ARTIKEL 50.5 I FÖRORDNING (EU) NR
1303/2013).
Information om och bedömning av hur det operativa programmet bidrar till att uppnå
målen för unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
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15.

FRÅGOR SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I
FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013).
Om bedömningen av framstegen mot delmålen och målen i resultatramarna visar att
vissa av dem inte har uppnåtts bör medlemsstaterna ange skälen till detta i 2019 års
rapport (för delmål) och i rapporten inom den tidsfrist som anges i artikel 138.1 i
förordning (EU) nr 1303/2013 (för mål).
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16.

I TILLÄMPLIGA FALL, BIDRAGET TILL MAKROREGIONALA STRATEGIER OCH
HAVSOMRÅDESSTRATEGIER

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel
96.3 e om innehållet i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom
målet Investering för tillväxt och sysselsättning, artikel 111.3 och 111.4 d om
genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt och sysselsättning, samt
avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala
strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala
strategier och/eller havsområdesstrategier::
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EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
EU: s strategi för den adriatisk-joniska regionen (EUSAIR)
EU:s strategi för Alpregionen (EUSALP)
Havsområdesstrategin för Atlanten (ATLSBS)
Havsområdesstratregin för västra Medelhavet (Westmed)
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