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1 INLEDNING
Av artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden framgår att det
ska finnas urvalskriterier för de insatser som finansieras och att dessa ska granskas och godkännas
av övervakningskommittén inom sex månader från det att operativa programmet godkänts.
Åtgärdsbilagan omfattar allmänna urvalskriterier för programmet och specifika urvalskriterier per
åtgärdsområde. I åtgärdsbilagan anges även stödmottagare, stödsatser och beslutsmyndighet.
Övervakningskommittén godkänner åtgärdsbilagan och eventuella revideringar av denna.
Europeiska Fiskerifonden vänder sig till fiskerinäringen enligt 1198/2006 till den sektor som
omfattar all verksamhet i samband med produktion, beredning, och saluföring av fiskeri- och
vattenbruksprodukter. Prioriterat område 4 har dock en bredare ansats.
Alla stödsatser är en maximal procentsats och kan reduceras. Jordbruksverket är utbetalande organ
för samtliga åtgärder. För åtgärdsområdena produktiva investeringar i vattenbruk och beredning
och saluföring ska en prioritering göras för åtgärder inom mikro- och småföretag.1

2 LEGALA RAMAR
EG-rättsliga förordningar




Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EFFförordningen)
Kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om
tillämpningsföreskrifter för förordning nr 1198/2006
Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart
utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

Nationella förordningar och föreskrifter



Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2008:10) om ekonomiskt stöd till fiskerinäringen

1

Enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag utgörs kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) av företag som sysselsätter färre än 250
personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Inom SMFkategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10
miljoner per år. Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller
balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.
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3 URVALSKRITERIER
Prioritering
I de fall det vid beslutstillfället saknas tillgängliga medel eller när sökt stöd för inkomna
ansökningar överstiger tillgänglig ram ska beslutsmyndigheten göra en prioritering i nedan
angiven ordning.
För de åtgärder länsstyrelserna är beslutande ska de sammanställa en prioritering av inkomna
stödansökningar. I de fall som Jordbruksverket är beslutande myndighet ansvarar verket för att
prioritering av ansökningarna görs efter det att ansökningar och yttrande erhållits från
länsstyrelserna.
Jordbruksverket beaktar länens bedömningar vid länsvis fördelning av medel till länsstyrelserna.
Prioriteringen innebär att varje ansökan poängsätts dels utifrån de allmänna urvalskriterierna och
dels utifrån de särskilda urvalskriterierna (prioritetsordningen). Ytterligare en kvalitativ
bedömning görs också av ansökningarna med så kallade kompletterande kriterier. En
grundläggande förutsättning för att ansökan ska vara föremål för prioritering är att åtgärderna
bedöms vara genomförbara och där så är relevant företagsekonomiskt lönsamma.
Ansökningsomgångar
För att kunna prioritera mellan ansökningarna har beslutsperioder införts. Årsramen fördelas med
en tredjedel per ansökningsomgång, dock kan undantag göras beträffande fördelning.
Ansökningsomgångarna ska dock alltid vara tre till antalet.
Ansökningsomgång

Ansökan inkommen
senast

Beslut senast2

1

30 april

31 augusti

2

31 augusti

31 december

3

31 december

30 april

Undantag från ovanstående ansökningsomgångar är:
-

Definitivt upphörande av fiskeverksamheten (artikel 23) -stängd
Tillfälligt upphörande av fiskeverksamheten (artikel 24) - stängd
Åtgärder för folkhälsa (artikel 31)
Åtgärder för djurhälsa (artikel 32)
Hållbar utveckling av fiskeområden (artikel 43)
Tekniskt stöd (artikel 46)

2

Under förutsättning att ansökan är komplett senast vid respektive sista ansökningsdatum för
beslutsperioden. I annat fall är målsättningen att beslut i ärendet ska fattas inom tre månader efter det att ansökan är
komplett.
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Ett öppet förfarande
Förfarandet för prioritering av ansökningar ska präglas av öppenhet och transparens. Nedan
redovisas den modell som ska användas vid prioritering mellan inkomna kompletta ansökningar.

Grundläggande krav för ansökan
Ett grundläggande villkor för att prioritering ska ske är att insatsen bedöms vara genomförbar och
där så bedöms vara relevant företagsekonomiskt lönsamt. Vid projekt ska en bedömning göras av
sökandens ekonomiska kapacitet att genomföra projektet. Likviditetssäkerheten kan undersökas
om detta kan anses vara relevant.
Vägledande för bedömningen av genomförbarheten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Är insatsen välplanerad och trovärdigt beskriven?
Är insatsen väl avgränsad i tiden, dvs. kommer den att hinna genomföras inom angiven
tidsram?
Är insatsen till sin omfattning väl anpassad till dess syfte?
Finns det för insatsen nödvändig och bekräftad delfinansiering, så att sökanden har råd att
genomföra insatsen?
Är insatsen tekniskt möjlig att genomföra?
Är det möjligt att kontrollera och utvärdera insatsen?

Verksamhetens företagsekonomiska lönsamhet mäts genom en prövning av sökandenas
kreditvärdighet. Kreditvärdigheten ska bedömas med ledning av följande frågor:
1)
2)
3)
4)
5)

Är sökanden belagd med näringsförbud/konkurs?
Är sökanden belastad med förfallna obetalda skatteskulder eller andra allmänna avgifter?
Är sökanden registrerad med betalningsanmärkningar?
Är sökandens verksamhet lönsam (UC-upplysning, Soliditet el. motsv.)?
Finns realistisk specifikation av kapitalbehov inkl. kommande rörelsekapitalbehov, dvs. ser
budgeten rimlig ut?

Utfallet av dessa frågor får avgöra om sökanden är kreditvärdig. Frågorna ska betraktas som en
vägledning för bedömningen – det är inte fråga om absoluta kriterier.

Prioritering utifrån de allmänna urvalskriterierna
Vid prioritering ska en bedömning göras utifrån följande allmänna urvalskriterier:
-

Inverkan på miljön
Främjad sysselsättning på landsbygd
Ökad lönsamhet för fiskerinäringen
Inverkan på jämställdhet
5

-

Inverkan på föryngring

Ansökningarna får ett poäng för varje allmänt urvalskriterium som är uppfyllt och maximalt 5
poäng. Detta innebär att en viktning måste ske. Poängsättning sker utifrån följande överväganden:
Inverkan på miljön
Om insatsen bidrar till att antingen minska negativa miljöeffekter eller förstärka positiva
miljöeffekter ska ansökan få 1 poäng.

Främjad sysselsättning på landsbygd
Om insatsen syftar till att skapa sysselsättning på landsbygd, diversifiera verksamheten eller stärka
befintlig verksamhet ska ansökan få 1 poäng. Med landsbygd avses områden som




ligger utanför tätorter som har mer än 3000 invånare, eller
ligger utanför en radie av 30 km från Malmö, Göteborg eller Stockholm, eller
utgörs av öar utan fasta landsförbindelser eller kontinuerlig färjetrafik

Ökad lönsamhet för fiskerinäringen
Om insatsen förbättrar näringens konkurrenskraft och bevarar ekonomiskt livskraftiga företag ska
ansökan få 1 poäng.

Inverkan på jämställdhet
Om åtgärden avser projekt som bidrar till att bryta könsmönster och/eller underlättar för män och
kvinnor att verka på lika villkor inom olika delar av fiskerinäringen ska ansökan få 1 poäng.

Inverkan på föryngring
Om åtgärden avser projekt som bidrar till en föryngring inom fiskerinäringen ska ansökan få 1
poäng.

Prioritering utifrån de särskilda urvalskriterierna
Under varje åtgärdsområde anges vilka insatser som särskilt prioriteras (särskilda urvalskriterier)
vid beviljande av stöd enligt en särskild prioritetsordning. Den särskilda prioritetsordningen anger
graden av målöverensstämmelse med det operativa programmet. Genom poängsättning utifrån
prioritetsordningen kontrolleras kvaliteten på de enskilda förslagen i förhållande till
programmålen.
I åtgärdsbilagan framgår per åtgärdsområde vilka insatser som särskilt prioriteras enligt angiven
prioritetsordning. Poäng enligt prioritetsordningen ska tilldelas utefter syfte och förväntat resultat
med åtgärden. Syfte och förväntat resultat ska objektivt sett motsvara sådana åtgärder som
fastställts under vald prioriteringsnivå i åtgärdsbilagan. Om en ansökan avser en åtgärd som
6

återfinns under nivå 1 i prioritetsordningen får denna ansökan maximala 10 poäng. Om åtgärden
återfinns under nivå 2 får den 7 poäng. Åtgärder på nivå 3 får 5 poäng.

Prioritering utifrån de kompletterande urvalskriterierna
Kvalitativ bedömning
Vid bedömning av ansökningar inom samma prioriteringsordning enligt de särskilda
urvalskriterierna ska beslutsmyndigheten även beakta projektets nationella betydelse samt om
ansökan avser en fortsättning på ett tidigare påbörjat projekt.
Poängsammanställning
Poängen som följer av prioritetsordningen och av de allmänna urvalskriterierna ska läggas
samman. Särskild hänsyn ska tas till de kompletterande urvalskriterierna.
Dessutom får små- och mikroföretag 3 extra poäng under åtgärder för produktiva investeringar i
vattenbruk och investeringar i beredning och saluföring. Insjöfiskare får ytterligare 10 extra poäng
för investeringar i beredning och saluföring.
Prioritet ges för ansökan med den högsta sammanlagda poängsumman.

Poäng enligt prioriteringsordning:
Nivå 1: 10 p
Nivå 2: 7 p
Nivå 3: 5 p
Poäng enligt allmänna urvalskriterier:
Maximalt kan 5 poäng tilldelas för allmänna
urvalskriterier.
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4 PRIORITERAT OMRÅDE I
4.1 DEFINITIVT UPPHÖRANDE AV FISKEVERKSAMHETEN
(ARTIKEL 23) - STÄNGD

4.2 TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV FISKEVERKSAMHETEN
(ARTIKEL 24) - STÄNGD
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4.3 INVESTERINGAR OMBORD PÅ FISKEFARTYG OCH
SELEKTIVITET (ARTIKEL 25)
Inom ramen för EFF finns möjlighet stödja utrustning och modernisering av fiskefartyg.
Investeringarna får avse förbättringar av säkerheten ombord, arbetsvillkor, hygien,
produktkvalitet, energieffektivitet och selektivitet. Insatserna får inte öka fartygets förmåga att
fånga fisk.
Prioritetsordning
1. Investeringar som bidrar till ett mera selektivt fiske och/eller att minska skadeverkningar
av säl och skarv
2. Säkerhetsförbättrande insatser
3. Förbättrad produktkvalitet och hygien
Stödmottagare
Ägare till fartyg för vilket fartygstillstånd finns.

Stödsats
De samlade stödberättigade utgifterna per fiskefartyg för hela programperioden får inte överstiga
ett fastställt högsta stödunderlag. För att fastställa detta maximala stödunderlag kommer en modell
att användas, där flottan är indelad i olika klasser efter bruttotonnage. Det maximala beloppet för
stödberättigade utgifter bestäms av fartygets bruttotonnage enligt tabell nedan.
Beräkningsmodellen används för samtliga åtgärder som avser investeringar ombord och
selektivitet.
Fartyg med en längd av 12-24 meter som enbart är utrustade med passiva redskap och som bara
bedriver fiske i Östersjön kan få stöd till motorbyte. Den nya motorn ska ha en effekt som är minst
20 procent lägre än den gamla motorn. Minskningen av kapacitet får uppnås av samma fartyg som
är godkända som stödmottagare enligt ovan. Stöd kan också lämnas till investering i redskap efter
särskilt fastställda villkor.3

Fartygsgrupp i tonnage
0 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500

EUR
8 000/BT + 62 000
4 200/BT + 82 000
2 700/BT + 232 000
2 200/BT + 382 000

Det sammanlagda stödbeloppet under hela stödperioden 2007 - 2013 till investeringar ombord på
fartyg och selektivitet får inte heller överstiga 2,5 miljoner kronor per fartyg. I beloppet inräknas
inte stöd till åtgärder som skyddar fångst och redskap mot vilda predatorer.

3

Det berörda fiskefartyget omfattas av en plan för anpassning av fiskeansträngningen enligt art 21a i
EFF-förordningen, ändrar sin fiskemetod och lämnar det berörda fisket för att övergå till ett annat fiske, där resurserna
är sådana att ett fiske är möjligt eller det nya redskapet är mer selektivt och uppfyller vedertagna kriterier och
vedertagen praxis på miljöområdet utöver gällande lagstadgade krav enligt gemenskapsrätten.
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Maximal stödnivå för offentlig finansiering är beroende av insatsens inriktning.
Investeringar i selektivitet
Motorbyte
Övriga fysiska investeringar

40 %
20 %
30 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
-

EFF finansiering:
Nationell offentlig finansiering:

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar för nationell offentlig medfinansiering.
Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.
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4.4 SMÅSKALIGT KUSTFISKE (ARTIKEL 26)
Under denna åtgärd kan bidrag ges till yrkesfiskare som bedriver fiske med ett småskaligt fartyg
med en längd under 12 meter och utrustande med passiva redskap. Bidrag kan beviljas till
investeringar ombord, socioekonomiska åtgärder, insatser som förbättrar förvaltningen och
kontrollen av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden, främja strukturerna för produktions-,
berednings och saluföringskedjan för fiskeriprodukter, frivilliga initiativ till att minska
fiskeansträngningen, användning av selektiva fiskemetoder, förhöjd yrkeskompetens och
säkerhetsutbildning samt att diversifiera verksamhet. Kollektiva projekt ska beröra samtliga
småskaliga fiskare i regionen.
Prioritetsordning
1. Insatser för att utveckla ett mer selektivt fiske och/eller minska skadeverkningarna av säl
och skarv
2. Insatser som leder till diversifiering av verksamhet
3. Insatser för att höja yrkeskompetens och säkerhetsutbildning
För fartyg med en längd under 12 meter gäller att vid stöd till byte av motor ska den nya motorn
ha lika stor eller lägre motorstyrka än den gamla motorn.

Stödmottagare
För investeringar ombord kan bidrag beviljas till ägare av fartyg understigande 12 meter utrustade
med passiva redskap samt för vilket fartygstillstånd finns.
Stödmottagare för övriga insatser är fartygsägare och/eller licensierade yrkesfiskare som bedriver
fiske med småskaliga fartyg eller andra aktörer som agerar på uppdrag av dem.

Stödsats
Investeringar i motorbyte
Övriga investeringar i småskaliga fartyg

30 %
50 %

För socioekonomiska insatser och utbildning gäller samma principer som inom åtgärdsområdet
”Socioekonomisk kompensation för förvaltning av flottan”.
För övriga insatser lämnas bidrag i form av engångsbelopp. Maximalt bidrag är 150 000 euro per
projekt. Beloppet får inte överskrida projektets faktiska kostnader. Om fysiska investeringar är en
del av projektet, t.ex. beredningsutrustning, är dessa kostnader stödberättigade enligt samma
principer som gäller respektive åtgärdsområden. Stödsatsen kan maximalt uppgå till motsvarande
40 %.
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Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
-

EFF finansiering:
Nationell offentlig finansiering:

Övriga åtgärder (26.3 och 26.4)
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

65 %
35 %

Jordbruksverket svarar för nationell offentlig medfinansiering. när det gäller investeringar
ombord.

Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet, med undantag för investeringar ombord.
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4.5 SOCIOEKONOMISK KOMPENSATION (ARTIKEL 27)
EFF kan bidra till finansieringen av socioekonomiska åtgärder för att främja olika möjligheter för
fiskare, förbättra yrkeskunskaper för yngre fiskare, omskolning till annan sysselsättning än
havsfiske, utträde ur fiskerinäringen i engångskompensation i samband med definitivt upphörande.
Prioritetsordning
1. Utbildningsinsatser som leder till förhöjd yrkeskompetens inklusive lärlingsplatser
2. Utbildningsinsatser som syftar till att bedriva ett uthålligt och miljöanpassat fiske
3. Möjlighet till omskolning till annan sysselsättning eller att diversifiera verksamheten

Stöd kan också lämnas för inköp av begagnat fartyg till fiskare som är yngre än 40 år och som blir
fartygsägare för första gången. Fiskaren ska ha bedrivit ett yrkesmässigt fiske i minst fem år eller
ha en likvärdig utbildning. Fartygets längd ska understiga 24 meter och det ska vara mellan 5 och
30 år gammalt.
Stödmottagare
Personer med yrkesfiskelicens.
Stödsats
Ersättningen för nedlagd tid för utbildning beräknas schablonmässigt enligt Handelsanställdas akassas regler och grundas på den personliga infiskningen.
Ersättning betalas ut i enlighet med de beräkningsgrunder som redovisas i det operativa
programmet. Beloppet baseras på den licensierade yrkesfiskarens andel av fångsten som infiskats
på det fartyg som varit föremål för definitivt upphörande.
Inköp av begagnat fartyg
Övriga åtgärder

15 %
100 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
EFF finansiering
Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar för den nationella offentliga medfinansieringen.
Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet
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PRIORITERAT OMRÅDE II
5.1 ÅTGÄRDER FÖR PRODUKTIVA INVESTERINGAR I VATTENBRUK
(ARTIKEL 29)
Stöd till uppbyggnad, utvidgning, utrustning och modernisering av produktionsanläggningar kan
utbetalas till mikro-, små- eller medelstora företag. Investeringen ska syfta till ett eller flera av
följande: diversifiering mot produktion av nya arter och arter med goda marknadsförutsättningar,
implementering av metoder som påtagligt reducerar negativ påverkan eller ökar de positiva
effekterna på miljön jämfört med normal drift, investering i utrustning som skyddar mot vilda
predatorer eller förbättringar i arbetsmiljö och säkerhet.

Prioritetsordning
1. Genomförande av metoder som påtagligt reducerar negativ påverkan eller ökar de positiva
effekterna på miljön jämfört med normal drift
2. Diversifiering mot produktion av arter med goda marknadsförutsättningar
3. Förhindra rymning av fisk och skydd mot predatorer, t.ex. säl och skarv
Stödmottagare
Företagare inom vattenbruksnäringen. Stöd ges i första hand till mikro- och småföretag4.
Om insatser avser ett företag som räknas som mikro- eller småföretag ska ansökan vid
poängbedömning ges 3 extra poäng.

Stödsats
-

Investeringar i syfte att reducera negativ miljöpåverkan eller ökar de positiva effekterna på
miljön jämfört med normal drift
40 %
Investeringar i övriga åtgärder
30 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
-

EFF finansiering
Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar för nationell offentlig medfinansiering.

4

Enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag utgörs kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) av företag som sysselsätter färre än 250
personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Inom SMFkategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10
miljoner per år. Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller
balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.
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Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
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5.2 MILJÖVÅRDANDE ÅTGÄRDER INOM VATTENBRUKET
(ARTIKEL 30)
EFF får bidra till finansiering av kompensation för användning av vattenbruksmetoder som hjälper
till att skydda och förbättra miljön och bevara naturen. En ersättning utbetalas enligt ett
äskandesystem. Företagen uppger vad de anser sig förlora i intäkter, hur stora extra kostnader som
uppkommit samt om behov finns av finansiellt stöd för att genomdriva projektet. En viss del av
detta kan lämnas i stöd. EFF får även bidra till att främja ekologiskt vattenbruk enligt rådets
förordning (EEG) 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och livsmedel.
Prioritetsordning
1. Vattenbruksformer som skyddar eller förbättrar miljön
2. Ekologiskt vattenbruk, det är inte nödvändigt att syftet är en certifiering
3. Hållbart vattenbruk som överensstämmer med särskilda restriktioner till följd av att Natura
2000 områden har utsetts
Stödmottagare
Företagare inom vattenbruksnäringen, kommuner och andra organ som av
förvaltningsmyndigheten bedöms kunna genomföra insatsen.

Stödsats
Ersättning fastställs utifrån ansökt stöd för merkostnader i produktionen. Företagen uppger vad de
anser sig förlora i intäkter, hur stora extra kostnader som uppkommit samt om behov finns av
finansiellt stöd för att genomdriva projektet. Beslutsmyndigheten bedömer redovisade
kostnader/förlorade intäkter. Stöd lämnas upp till 50 % av underlaget.
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
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5.3 ÅTGÄRDER FÖR FOLKHÄLSA (ARTIKEL 31)
Kompensation till odlare av blötdjur, i första hand mussel- och ostronodlare, kan utbetalas om
odlingen till följd av toxinproducerande plankton tillfälligt upphör med skörd under minst fyra
månader i följd.

Stödmottagare
Företag inom vattenbruksnäringen.
Stödsats och villkor för stöd
Kompensationen beräknas per fast anställd samt för ägare som inte har annan fast anställning vid
sidan om. Kompensationen per anställd ges enligt schablon beräknad med utgångspunkt i Akassans ersättning. Om den anställda eller ägaren tar ett annat jobb förlorar de rätten till ersättning.
Kompensationen får betalas ut i högst tolv månader under hela programperioden.
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar för nationell offentlig medfinansiering.

Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.
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5.4 ÅTGÄRDER FÖR DJURHÄLSA (ARTIKEL 32)
EFF får bidra till finansiering av kontroll och bekämpning av sjukdomar inom vattenbruket enligt
villkoren i rådets beslut 90/424 EEG. Förvaltande myndighet för operativa programmet ska
besluta om den ska bidra till finansieringen av bekämpningsåtgärder av exotiska sjukdomar inom
vattenbruket eller utrotningsprogram av icke exotiska sjukdomar. Stöd får inte ges för
övervakning avsedd att påvisa sjukdomsfrihet i syfte att uppnå status som officiellt sjukdomsfri
eller för fasta kostnader som kostnader för officiella veterinärtjänster.

Stödmottagare
Företagare inom vattenbruksnäringen.
Offentligt styrda organ eller andra organ som förvaltande myndighet bedömer kan genomföra
insatsen.

Stödsats
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.
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5.5 INSJÖFISKE (ARTIKEL 33)
EFF får finansiera insatser som gynnar eller riktar sig mot insjöfisket, härmed avses yrkesmässigt
fiske som bedrivs av fartyg som uteslutande opererar i insjövatten eller andra anordningar som
används vid isfiske. Stöd får beviljas till investeringar ombord, omställning till annan verksamhet
än fiske samt investeringar i hamnar och landningsplatser där insjöfiskare verkar.

Prioritetsordning
1. Investeringar som bidrar till ett mer selektivt fiske och/eller att minska skadeverkningar av
säl och skarv
2. Insatser som leder till diversifiering av verksamhet
3. Insatser som förbättrar produktkvaliteten och hygienen samt säkerhetsförbättrande insatser
För fartyg med en längd under 12 meter gäller att vid stöd till byte av motor ska den nya motorn
ha lika stor eller lägre motorstyrka än den gamla motorn. Vid motorbyte på fartyg med en minsta
längd av 12 meter gäller att motorn ska ha en effekt som är minst 20 procent lägre än den gamla
motorn.
För att stöd ska utgå till investeringar ombord måste fartyget vara registrerat som fiskefartyg i
sjöfartsregistret hos Sjöfartsverket.
Stödmottagare
Licensierade yrkesfiskare som är verksamma i insjöfisket, eller ägare av fiskehamnar och
landningsplatser för insjöfiske, företag som verkar inom fiskehamnsområden,
organisationer/sammanslutningar av yrkesfiskare eller andra hamnanvändare aktiva inom
insjöfisket.

Stödsats
Motorbyte för småskaligt insjöfiske
Motorbyte för fartyg över 12 meter utrustade med passiva redskap
Övriga investeringar i småskaligt insjöfiske
Investeringar i övrigt insjöfiske
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

30 %
20 %
50 %
30 %

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar för nationell offentlig medfinansiering.

Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
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5.6 INVESTERINGAR I BEREDNING OCH SALUFÖRING (ARTIKEL 34,
35)
Inom ramen för EFF finns möjlighet att stödja investeringar i beredning och saluföring av fiskerioch vattenbruksprodukter. EFF får stödja nybyggnation, utbyggnad, utrustning och modernisering.
Stödet får även omfatta kompetenshöjande insatser.

Prioritetsordning
1. Insatser som minskar de negativa miljöeffekterna eller ökar de positiva effekterna på
miljön
2. Kvalitetssäkringsåtgärder samt förbättrad livsmedelshygien
3. Arbetsmiljöförbättrande insatser som syftar till att skapa lika förutsättningar för män och
kvinnor

Stödmottagare
Företagare inom beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Stöd ges i första
hand till mikro- och småföretag.5
Om insatser avser ett företag som räknas som mikro- eller småföretag ska ansökan vid
poängbedömning ges 3 extra poäng.
Om insatser avser licensierad yrkesfiskare som är verksam i insjöfisket ska ansökan vid
poängbedömning ges 10 ytterligare extra poäng.

Stödsats
Investeringar i syfte att minska de negativa miljöeffekterna eller öka de positiva effekterna på
miljön
40 %
Investeringar i företag som inte hör till kategorin mikro-, små och medelstora
företag
20%
Investeringar i övriga åtgärder

30 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

5

Enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag utgörs kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) av företag som sysselsätter färre än 250
personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Inom SMFkategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10
miljoner per år. Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller
balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.
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Jordbruksverket svarar för nationell offentlig medfinansiering.

Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
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6

PRIORITERAT OMRÅDE III

6.1 GEMENSAMMA INSATSER (ARTIKEL 37)
EFF får stödja åtgärder av gemensamt intresse som genomförs med aktivt deltagande av
branschfolk eller av organisationer som representerar producenter eller andra organisationer som
har erkänts av medlemsstaten.

Prioritetsordning
1. Utvecklande av fiskemetoder som leder till en förbättrad selektivitet och minskade
bifångster
2. Förvaltningsformer, samt utbildning och kompetensutvecklande insatser som bidrar till ett
hållbart fiske
3. Insatser som syftar till att förbättra livsmedelskvalitet, livsmedelssäkerhet och spårbarhet

Stödmottagare
Branschorganisationer och producentorganisationer inom fiskerinäringen, kommuner,
myndigheter, intresseorganisationer och företag.

Stödsats
Offentligfinansierade utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt med privat finansiering

100 %
60 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Stöd till bildandet av producentorganisationer enligt förordningen (EG) 104/2000 av den 17
december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter kan lämnas med 60 % första året, 40 % andra året och 20 % det tredje året.
Vilka utgifter som är stödberättigande framgår av kommissionens förordning (EG) nr 908/2000
om föreskrifter för beräkning av stöd som medlemsstaterna beviljat till producentorganisationer
inom sektorn för fiskeri och vattenbruk. Insatser för gemensamt intresse innebär att insatsen är av
sådan art att den kommer fler företag eller fiskare till godo.
Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.
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6.2

SKYDD OCH UTVECKLING AV DEN AKVATISKA FAUNAN OCH
FLORAN (ARTIKEL 38)

För att förbättra förutsättningarna för naturliga bestånd finns det möjligheter för insatser som
skyddar den akvatiska faunan och floran. Möjlighet till stöd för utsättningar finns om sådan
uttryckligen är fastställd som bevarandeåtgärd i en gemenskapsrättsakt

Prioritetsordning
1. Underlättande för migrerande arter förbi vandringshinder för hotade arter eller stammar av
fisk av kommersiellt intresse i syfte att nå lek- och uppväxtområden samt utsättningar som
en bevarandeåtgärd knuten till en gemenskapsrättsakt. Ålutsättningar ska kunna finansieras
med upp till 2,5 miljoner kronor årligen från Europeiska fiskerifonden.
2. Underlättande för migrerande arter förbi vandringshinder och restaurering av
reproduktions- och uppväxtområden för fiskarter av kommersiellt intresse.
Stödmottagare
Offentliga organ, branschorganisationer eller andra organ som beslutsmyndigheten finner
lämpliga.

Stödsats
Offentligfinansierade utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt med privat finansiering

100 %
60 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Då sökande är ett offentligt organ ska sökanden bidra med 50 % av finansieringen.

Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet.
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6.3 FISKEHAMNAR OCH LANDNINGSPLATSER (ARTIKEL 39)
EFF får stödja investeringar i befintliga offentliga eller privata fiskhamnar och landningsplatser av
intresse för fiskare och vattenbrukare.
Prioritetsordning
1. Strategiska hamnar, fastställda inom ramen för områden av riksintresse för yrkesfisket6
2. Andra hamnar och landningsplatser som i allt väsentligt används av yrkesfiskare

Stödmottagare
Ägare av fiskehamnar, företag som verkar inom fiskehamnsområden,
organisationer/sammanslutningar av yrkesfiskare eller andra hamnanvändare aktiva inom
fiskerinäringen.

Stödsats
Offentliga investeringar i fiskehamnar
Privata investeringar i fiskehamnar

100 %
40 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar inte för nationell offentlig medfinansiering. Då sökande är ett offentligt
organ ska sökanden bidra med 50 % av finansieringen.

Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen är beslutande myndighet.

6

Fiskeriverkets utredning Finfo 2006:1 Områden av riksintressen för yrkesfisket
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6.4 AVSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER (ARTIKEL 40)
EFF får stödja åtgärder av gemensamt intresse för att genomföra kvalitetsinsatser, utveckling av
nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Prioritetsordning
1. Marknadsföring av underutnyttjade arter7 samt miljömärkta fiskprodukter
2. Konsumentinformation exempelvis miljömärkning och spårbarhet
3. Nya avsättningsmöjligheter inklusive marknadsundersökningar

Stödmottagare
Branschorganisationer, producentorganisationer, myndigheter, institutioner,
sammanslutningar av företag och ideella föreningar
Stödsats
Insatser med offentlig medfinansiering 100 %
Insatser med privat medfinansiering
40 %
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
-

EFF
Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Då sökande är ett offentligt organ ska sökanden bidra med 50 % av finansieringen.

Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.

7

Arter med beståndsstatus där ett långsiktigt hållbart fiske medger ett ökat uttag
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6.5

PILOTPROJEKT (ARTIKEL 41)

EFF får stödja pilotprojekt, inbegripet experimentell användning av mer selektiv fisketeknik, för
att ta fram och sprida ny teknisk kunskap.

Prioritetsordning
1. Ny teknik för att främja långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk
2. Insatser som leder till säkrare livsmedel
3. Ökad användning av underutnyttjade arter8
Sökanden i pilotprojekt ska genomföra vetenskaplig uppföljning. Jordbruksverket bestämmer
villkor för uppföljningen av respektive projekt i samband med stödbeslutet.

Stödmottagare
Privata aktörer med anknytning till fiskerinäringen och offentliga organisationer som av
beslutsmyndigheten bedöms kunna genomföra insatserna.

Stödsats
Offentligfinansierade utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt med privatfinansiering

100 %
60 %

Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Jordbruksverket svarar inte för medfinansieringen. Om sökande är ett offentligt organ ska
sökanden bidra med 50 % av finansieringen.

Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.

8

Arter med beståndsstatus där ett långsiktigt hållbart fiske medger ett ökat uttag
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6.6

OMSTÄLLNING AV FISKEFARTYG (ARTIKEL 42) - STÄNGD
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7

PRIORITERAT OMRÅDE IV

7.1 HÅLLBAR UTVECKLING I FISKEOMRÅDEN (ARTIKEL 43)
Som ett komplement till de övriga prioriterade områdena finns ”Hållbar utveckling i
fiskeområden” som inriktas på områden med låg folktäthet eller områden där fisket är på
tillbakagång eller små fiskesamhällen, både vid kust och i inland. Område 4 har ett övergripande
socioekonomiskt fokus.
Syftet med det prioriterade området är främst skapandet av nya arbetstillfällen både inom och
utanför fiskesektorn. Framförallt ska diversifiering av verksamhet främjas bland annat för att
utveckla fisketurism.
Exempel på insatser som är stödberättigade inom fiskeområdena är utveckling av nya produkter,
nya marknader eller arbetssätt, förvärv av kunskaper, skapande av nätverk samt insatser för att
skydda och bevara miljö- och kulturvärden i fiskeområden.
Stöd kan också avse åtgärder som omfattas av prioriterat område II och III.
Prioriteringen ska ske i enlighet med fiskeområdets godkända strategi.

Stödmottagare
Offentliga och privata aktörer inom det utvalda fiskeområdet.
Enligt Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 ska mottagare av stöd vara arbetstagare inom eller ha
koppling till fiskerinäringen för åtgärder under:
art 44.1 b
omstrukturering och omställning av ekonomisk verksamhet, särskilt genom att
främja ekoturism, under förutsättning att denna verksamhet inte ökar
fiskeansträngningen
art 44.1 c
diversifiering av verksamheten genom att främja olika typer av sysselsättning för
fiskare genom att skapa ytterligare arbetstillfällen utanför fiskerinäringen
art 44.2
upp till 15 procent av det berörda prioriterade området finansiera åtgärder för att till
exempel främja och förbättra yrkeskunskaper, omskolning och
arbetsmarknadstillträde, särskilt till förmån för kvinnor, under förutsättning att dessa
åtgärder ingår som ett led i en strategi för hållbar utveckling och att de har direkt
anknytning till de åtgärder som bedrivs.

Stödsats
Offentligfinansierade utvecklingsprojekt 100 %
Utvecklingsprojekt med privat finansiering 60 %
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering 50 %
- Nationell offentlig finansiering 50 %
28

För insatser som normalt omfattas av andra prioriterade områden gäller samma villkor och
stödsatser som inom dessa områden.
Ansvarig myndighet
Länsstyrelsen fastställer genom formellt beslut efter det att sekretariatet för fiskeområdet handlagt
projektansökningarna samt fattat förslag till beslut.
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8

PRIORITERAT OMRÅDE V

8.1 TEKNISKT STÖD (ARTIKEL 46)
För att underlätta programmets genomförande kan stöd lämnas till förberedelse, arbete i nätverk,
förvaltning, övervakning, utvärdering, studier, offentliggörande, kontroll, revision, nationellt
nätverk och deltagande i gemenskapens nätverk för prioriterat område 4 fiskeområden/grupper
m.m. Programmets inriktning med en ökad prioritet för åtgärder av projektkaraktär kommer att
ställa högre krav på projektinitiering och projektgenomförande. Aktiviteter som att utveckla
informations- och utbildningsinsatser, spridning av goda exempel, erfarenhetsutbyte och
projektinitiering är stödberättigade inom det prioriterade området.
Stödmottagare
Länsstyrelserna, Jordbruksverket eller andra aktörer som är engagerade i genomförandet av
programmet.
Stödsats
Den offentliga finansieringen fördelas enligt:
- EFF finansiering
- Nationell offentlig finansiering

50 %
50 %

Ansvarig myndighet
Jordbruksverket är beslutande myndighet.
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