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2.

OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(2)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Key information on the implementation of the Operational Programme for the year concerned,
including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.
Fram till och med 2018 har det beslutats om 317 del- och/eller slututbetalningar motsvarande ca 38
miljoner euro. Totalt har 527 ansökningar beviljats stöd och vid årsskiftet 2018/2019 var nästan 93
miljoner euro intecknade i beslut. Utbetalningstakten har ökat kraftigt sedan föregående rapport och
efterfrågan inom programmet bedöms fortsatt vara god. Det föreligger dock skillnader mellan
unionsprioriteringar och olika åtgärder inom respektive unionsprioritering. En mer detaljerad
beskrivning av fördelningen mellan beviljade ansökningar och utbetalningar återges under avsnitt 3.1.
Programmet godkändes i augusti 2015 och samtliga åtgärder har varit öppna för ansökningar sedan
november 2015. Eftersom handläggningssystemen inte vara klara när programmet öppnade kunde
handläggningen av stöden påbörjas först i mars 2016. Att handläggningen inte kunde påbörjas i
samband med att programmet godkändes har också inneburit att programgenomförandet försenats.
Även om beviljandetakten ökat och inkomna ansökningar har beslutats i långt högre utsträckning
under senare år har det försenade programgenomförandet också inneburit en försening för beslutade
utbetalningar. Dock ökade utbetalningarna kraftigt under 2018 till ca 38 miljoner euro. Som en följd av
beviljade ärenden förväntas utbetalningarna öka ytterligare under kommande år. Effekten av försenade
utbetalningar blir särskilt tydlig för projektåtgärder inom miljöområdet där beviljade insatser kan ta
upp till fyra år att genomföra.
Trots ett försenat programgenomförande kan det konstateras att de delmål för finansiella indikatorer
och utfallsindikatorer som framgår av programmets resultatram bedöms vara uppfyllda. Eftersom det
fortfarande är ett begränsat antal slutförda insatser inom flera åtgärder är det därutöver svårt att göra en
samlad bedömning av programmets resultat. Baserat på än så länge slutförda insatser och insatser som
förväntas slutföras under återstående programperiod ser måluppfyllelsen för resultat- och
utfallsindikatorer generellt bra ut. En mer ingående bedömning och beskrivning av framsteg för att
uppnå programmets mål framgår av avsnitt 11.
För att öka genomförandet och skapa bättre förutsättningar för att nå uppsatta mål har det genomförts
en programändring som godkändes den 5 december 2018. I första hand prioriterades budgetjusteringar
för att öka genomförandet i förhållande till målen i resultatramen, därefter mål för resultatindikatorer
och utfallsindikatorer. Då vissa mål visat sig baseras på felaktiga antaganden och/eller påverkats av
omvärldsfaktorer genomfördes även ett antal måljusteringar. Programändringen innebar bl.a. ökat
fokus på miljöanpassning och ökad hållbarhet inom fiske och vattenbruk, men gav även ökade
investeringsmöjligheter för att utveckla det småskaliga kustfisket. I samband med programändringen
genomförs också vissa omfördelningar av budgetmedel mellan åtgärder inom vissa
unionsprioriteringar. En mer ingående beskrivning av programändring och genomförda
budgetjusteringar framgår av avsitt 4.2.
Under 2018 höll övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet två möten. Det första ägde
rum i Simrishamn den 18 maj. Vid detta möte presenterades årsrapporten för 2017. Eftersom mötet
saknade ordförande kunde årsrapporten inte beslutas under mötet och fick istället godkännas genom
skriftlig procedur efter mötet. Utöver detta ingick bland annat en genomgång av lägesrapporten och
information om förslag till programändring. Under mötet presenterade ledamot från Sveriges fiskares
riksförbund deras organisation och verksamhet kopplad till anslutna producentorganisationer.
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Det andra mötet var ett tvådagarsarrangemang som började med ett studiebesök på Scandic pelagic
Ellös AB för att få en inblick i deras råvaruberedning av sill. Besöket följdes av ytterligare ett
studiebesök på Klädesholmen seafood AB. Genom de två besöken fick ledamöterna möjlighet att följa
sillen hela vägen från att den lossades i hamn till att den lämnade fabrik som konserverad
färdigpaketerad produkt. Under själva mötet presenterades en uppdaterad lägesrapport för
programmets genomförande. Jordbruksverket redogjorde för förslag till programändring som
skickades till kommissionen den 9 augusti 2018 samt pågående process med nästkommande
programperiod. Ledamot från fiskbranchens riksförbund gav en fördjupad presentation om
Klädesholmen seafood AB.
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
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
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Tillväxtverket
Torskfiskarnas PO
Vattenmyndigheterna
WWF Världsnaturfonden
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3.

IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES

3.1.

Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Information should be provided as short and general commentary on the implementation of the Union
priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address these problems.
Union priority

Key information on the implementation of the priority with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address
these problems
1 - Promoting environmentally Inom UP1 har ca 21,4 miljoner euro intecknats i beslut fördelat på
sustainable, resource efficient, 128 beviljade ansökningar. Del- och slututbetalning har beviljats för
innovative, competitive and totalt 60 ärenden motsvarande ca 3,6 miljoner euro.
knowledge based fisheries
Beviljandegraden ligger i nivå med förväntat utfall men andelen
utbetalt stöd är fortsatt lågt. Efterfrågan är generellt god inom denna
unionsprioritering men söktrycket för åtgärden Nya former av
förvaltning och organisation inom fiske samt Fiskehamnar,
landningsplatser och auktionshallar – anpassningar till
landningsskyldigheten har varit fortsatt lågt under 2018.
Jordbruksverket hade förväntat sig ett större intresse för dessa
åtgärder. Inte minst med tanke på införandet av
landningsskyldigheten vilket ställer nya krav och borde stimulera
projekt för att utforskar nya förvaltningsmodeller och/eller annan
kunskapsinsamling relevant för ändamålet. Eftersom efterfrågan
visat sig vara begränsad har budgeten sänkts för dessa båda åtgärder
till förmån för ökad budget inom åtgärd Bevarandeprojekt för
skyddade områden med snarlikt miljörelaterat syfte.
Efterfrågan har varit hög inom Kompetensutveckling och
informationsinsatser inom fiske, Utveckling av bevarandeåtgärder
och regionalt samarbete, Bevarandeprojekt för skyddade områden,
Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald. Åtgärden
Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
fick medelsbrist redan efter en ansökan. Som en följd av genomförd
programändring och omfördelning av medel mellan åtgärder samt
från UP5 till UP1 öppnas flera åtgärder som tidigare varit stängda för
nya ansökningar från och med den 1 januari 2019. Åtgärden
förväntas generellt leda till ett ökat söktryck inom UP1.
Programändringen beskrivs i närmare under avsnitt 4.2.
Samtliga delmål för finansiella indikatorer och utfallsindikator i
programmets resultatram med koppling till UP1 är uppnådda.

2 - Fostering environmentally
sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and
knowledge based aquaculture
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UP2 har 80 beviljade ansökningar motsvarande drygt 13,8 miljoner
euro. Del- och slututbetalning har ökat kraftigt och beviljats för totalt
43 ärenden motsvarande drygt 3,7 miljoner euro. Eftersom flertalet
åtgärder inom UP2 har varit stängda på grund av medelsbrist under
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Union priority

Key information on the implementation of the priority with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address
these problems
stora delar av 2018 är andelen beviljat stöd nära nog oförändrat.
Dock är söktrycket inom Åtgärd Kommunal planering av vattenbruk
fortsatt mycket lågt.
Jordbruksverket har för avsikt att fortsatt undersöka möjliga vägar
som kan skapa ett större intresse hos tilltänkta stödmottagare som
kommuner, regioner och regionförbund för denna åtgärd. Eftersom
avsaknad av medfinansiering inom åtgärden har visat sig vara ett
problem avser Jordbruksverket vidare utreda denna möjlighet.
Landsbygdsnätverket har också för avsikt etablera kontakter med
nätverk av kommunala landsbygdsutvecklare för att informera om
stödmöjligheten.
Som en följd av att utbetalningarna ökat kraftigt inom UP2 under
2018 bedöms delmålen vara uppnådda för både utfallsindikatorer
och finansiella indikatorer i programmets resultatram. Genom vissa
mindre omfördelningar mellan åtgärder samt att reserven förväntas
tilldelas UP2 kommer flera åtgärder återigen öppna för nya
ansökningar under 2019. Detta förväntas resultera i ökat söktryck för
de åtgärder som tilldelas nya medel. I första hand genomförs utökade
satsningar på åtgärderna Miljöinvesteringar i vattenbruk och
Startstöd för hållbara vattenbruksföretag.

3
Fostering
the UP3 har 75 beviljade ansökningar motsvarande 36,1 miljoner euro.
implementation of the CFP
Del- och slututbetalningar har beviljats för 47 ärenden och uppgår
till knappt 21 miljoner euro. Såväl andelen beviljat stöd som andelen
utbetalt stöd har ökat kraftigt sedan 2017 års rapport. Den kraftiga
ökningen är ett resultat av att antalet beslutade utbetalningar ökat
inom såväl åtgärd Datainsamling som Kontroll och tillsyn. Att
förbättra genomförandet av UP3 avseende såväl beviljat stöd som
utbetalt stöd har inte minst varit viktigt eftersom UP3 utgör en
relativt stor andel av programmets budget.
För att öka söktrycket inom Kontroll- och tillsyn - stöd till privata
aktörer har Jordbruksverket genomfört ytterligare utskick riktade
mot potentiella stödmottagare som finns i Havs- och
vattenmyndighetens register. Att spårbarhetssystemet implementeras
fullt ut från och med 2019 förväntas också leda till ett ökat söktryck
inom åtgärden.
Jordbruksverket och Havs och vattenmyndigheten har också haft en
nära dialog till syfte att effektivisera handläggningen och uppnå
aktuella delmål i programmets resultatram. Under 2018 har
Jordbruksverket också jobbat intensivt med att handlägga alla
ansökningar inom Kontroll- och tillsyn - stöd till
ansvarsmyndigheter.
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Union priority

Key information on the implementation of the priority with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address
these problems
Som en följd av genomförda åtgärder och ökad andel utbetalningar
bedöms det finansiella delmålet i programmets resultatram vara
uppnått för UP3. Då hela reserven inom UP3 planeras fördelas till
åtgärd Datainsamling justerades också delmålet och slutmålet i
samband med genomförd programändring. Delmål och slutmål för
utfallsindikatorn avräknas istället mot åtgärden Datainsamling och
justerades där till 1 respektive 2 enligt direktiv från DG MAREs
officiella meddelande om att dessa ska baseras på de nationella
arbetsplanerna för datainsamling. Målet för utfallsindikatorn är där
med också uppnått.

4 - Increasing employment and UP4 har 8 utbetalade förberedande stöd som totalt motsvarar 0,22
territorial cohesion
miljoner euro. Inom övriga åtgärder antalet beviljade stöd under
2018 ökat från 54 ärenden till 99 ärenden vilket innebär en ökning i
intecknad budget från ca 4 miljoner euro till ca 9 miljoner euro. Stöd
som beslutats i utbetalning har ökat och motsvarar nu ca 2,7 miljoner
euro fördelat 67 beslut om del- och slututbetalning.
Resultatramen för UP4 bedöms dels utifrån antalet beviljade
utvecklingsstrategier samt utbetalt stöd. Ufallsmålet i form av antal
beviljade utvecklisstrategier har varit uppnått sedan tidigare. I
samband med programändringen genomfördes även en justering av
det finansiella delmålet för UP4. Eftersom uppstarten av lokalt ledd
utveckling är långsam och det tar tid innan genomförandet uppnått
en rimlig hastighet justerades delmålet för den ekonomiska
indikatorn ned till ca 0,6 miljoner euro istället för 2,6 miljoner euro
vilket bedömdes utgöra ett verklighetsförankrat mål. Som en följd av
justerat delmål och ökad utbetalningstakt inom UP4 kan det
konstateras att delmålet för den finansiella indikatorn är uppnått.
5 - Fostering marketing and Inom UP5 har det beviljats 101 ansökningar motsvarande 7,4
processing
miljoner euro. Del- och slututbetalningar motsvarar drygt 4 miljoner
euro fördelat på 64 ärenden. Den största andelen beviljade medel, ca
6,4 miljoner euro, finns beslutade i åtgärden Beredning av fiskeri och
vattenbruksprodukter som haft ett högt söktryck sedan programstart.
Eftersom åtgärden varit stängd under 2018 och beviljandetakten
inom övriga åtgärder varit begränsad är andelen beviljat stöd inom
UP5 i stort oförändrat.
Antalet beslutade utbetalningar har däremot ökat avsevärt under
2018 och gällande delmål för såväl utfallsindikatorer som finansiella
indikatorer är uppnådda.
6
Fostering
implementation
of
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the UP6 har 4 beviljade ansökningar och 1,8 miljoner euro intecknade i
the beslut. Totalt har ca 0,6 miljoner euro beslutats för utbetalning.
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Union priority
Integrated Maritime Policy

Key information on the implementation of the priority with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address
these problems
Åtgärden Öka kunskap om havsmiljön hat varit stängd på grund av
medelsbrist och ansökningstrycket har varit fortsatt lågt inom åtgärd
Skydd av havsmiljön. Jordbruksverket förväntade sig ett större
intresse för denna åtgärd från tilltänkta stödmottagare.
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har i olika
sammanhang försökt mobilisera intresse från framförallt
Länsstyrelsen vilket ännu inte fått något brett genomslag. Otydliga
direktiv om möjligheten att ge stöd för lönekostnader till
myndigheternas egen personal har identifierats som ett stort hinder.
Efter löpande dialog och kommunikation med kommissionen har
Jordbruksverket genomfört ett utskick med förtydligande
information om rådande förutsättningar för finansiering av
lönekostnader. Informationen förväntas leda till ökad efterfrågan och
förhoppningen är att söktrycket kommer leda till ökat söktryck inom
åtgärden.
Genomförandeperioden för de ärenden som beviljats stöd har också
visat sig vara längre än vad som förväntades i samband med
programmets framtagande. I samband med programändringen
justerades därför det finansiella delmålet nedåt för att anpassa målet
till mer realistiska förhållanden. Beslut om utbetalning motsvarar 85
% av fastställt delmål och som därför är uppnåt för resultatramen.
Aktuellt delmål för utfallsindikatorn bedöms också vara uppfyllt.
Vidare fördelas hela reserven till åtgärd Öka kunskap om havsmiljön
vilket också förväntas leda till ett ökat söktryck kommande år.

7 - Technical assistance
Totalt har ca 2,8 miljoner euro i TA-medel utbetalats. Knappt 1
miljon euro har använts till utvärderingar medan knappt 400 tusen
euro har använts till förberedelser av nästa programperiod.
Kostnader för övervakningskommittén uppgår till ca 23 tusen euro
medan revisioner hittills har kostat 542 tusen euro.
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3.2.

Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries

Table 1: Result indicators for the EMFF - 1
Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine
environment, including the avoidance and reduction, as far as
possible, of unwanted catches
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine
environment, including the avoidance and reduction, as far as
possible, of unwanted catches
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine
environment, including the avoidance and reduction, as far as
possible, of unwanted catches
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
ecosystems

1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes)

tonnes

1.4.b - Change in unwanted catches (%)

%

-75.00000

-58.71000

1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture

litres fuel/ tonnes
landed catch

-18.00000

108.30000

1.10.a - Change in the coverage of Natura
2000 areas designated under the Birds and
Habitats directives
1.10.b - Change in the coverage of other
spatial protection measures under Art. 13.4 of
the Directive 2008/56/EC
1.1 - Change in the value of production

Km²

200.00000

0.00000

0.00000

Km²

200.00000

0.00000

0.00000

1,100.00000

0.00000

0.00000

1.2 - Change in the volume of production

tonnes

0.00000

0.00000

0.00000

1.3 - Change in net profits

thousand Euros

180.00000

0.00000

0.00000

1.7 - Employment created (FTE) in the
fisheries sector or complementary activities

FTE

5.00000

4.30000

4.30000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
ecosystems
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and
the improvement of safety or working conditions
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and
the improvement of safety or working conditions
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and
the improvement of safety or working conditions
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and
the improvement of safety or working conditions

EN
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thousand Euros

Target value
(2023)
-2,300.00000

Cumulative
value
-24.20000

2018
-19.30000

EN

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and
the improvement of safety or working conditions

1.8 - Employment maintained (FTE) in the
fisheries sector or complementary activities

FTE

Specific objective
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including
the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including
the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including
the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems
4 - Enhancement of
including of small
working conditions
4 - Enhancement of
including of small
working conditions
4 - Enhancement of
including of small
working conditions
4 - Enhancement of
including of small
working conditions
4 - Enhancement of
including of small
working conditions

EN

the competitiveness and viability of fisheries enterprises,
scale coastal fleet, and the improvement of safety or

Result indicator
1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes)

Target value
(2023)
10.00000

Cumulative
value
2.10000

2018
2.10000

2017
-4.90000

2016
0.00000

2015
0.00000

2014
0.00000

1.4.b - Change in unwanted catches (%)

-82.27778

0.00000

0.00000

0.00000

1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture

138.33333
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas
designated under the Birds and Habitats directives
1.10.b - Change in the coverage of other spatial
protection measures under Art. 13.4 of the Directive
2008/56/EC
1.1 - Change in the value of production

the competitiveness and viability of fisheries enterprises,
scale coastal fleet, and the improvement of safety or

1.2 - Change in the volume of production

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

the competitiveness and viability of fisheries enterprises,
scale coastal fleet, and the improvement of safety or

1.3 - Change in net profits

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

the competitiveness and viability of fisheries enterprises,
scale coastal fleet, and the improvement of safety or

1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector
or complementary activities

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

the competitiveness and viability of fisheries enterprises,
scale coastal fleet, and the improvement of safety or

1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries
sector or complementary activities

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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Specific objective

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

Table 2: Output indicators for EMFF -1.1
Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Article 37 Support for the design and implementation of 06
conservation measures
02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine 06
environment and adapting fishing to the protection of species (+ art.
44.1.c Inland fishing)
03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of marine 06
biological resources (+ art. 44.1.c Inland fishing)
04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – 06
collection of lost fishing gear and marine litter
05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and 06
shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to
land all catches

Output indicator

Included
into
the Target
Cumulative
2018
performance framework value
value
(2023)

1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the
9.00
3.00 3.00
fishing impact on the marine environment and fishing adaptation to
the protection of species

1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the
126.00
32.00 26.00
fishing impact on the marine environment and fishing adaptation to
the protection of species

1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the
11.00
1.00 1.00
fishing impact on the marine environment and fishing adaptation to
the protection of species

1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine
19.00
10.00 8.00
biodiversity, ecosystems
1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches
4.00
0.00 0.00
and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters

Selected relevant measures
01 - Article 37 Support for the design and implementation of conservation measures
02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine environment and adapting fishing
to the protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)
03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of marine biological resources (+ art.
44.1.c Inland fishing)
04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing
gear and marine litter
05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to
facilitate compliance with the obligation to land all catches

Specific objective

Thematic
objective
06

Output indicator

06
06
06

0.00
6.00
0.00
2.00
0.00

2016 2015 2014

1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing impact on the marine 0.00 0.00
environment and fishing adaptation to the protection of species
1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing impact on the marine 0.00 0.00
environment and fishing adaptation to the protection of species
1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing impact on the marine 0.00 0.00
environment and fishing adaptation to the protection of species
1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems
0.00 0.00

06

2017

0.00
0.00
0.00
0.00

1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing 0.00 0.00 0.00
sites, actions halls and shelters

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems

Table 2: Output indicators for EMFF -1.2

EN
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Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or 06
conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and
management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring
marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at
maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

Output indicator

Included into the Target
Cumulative 2018 2017
performance
value
value
framework
(2023)

1.6 - N° of projects on
27.00
3.00 3.00 0.00
protection and restoration of
marine
biodiversity,
ecosystems

Selected relevant measures

Thematic
objective
01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or 06
modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas,
management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed
at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

Specific objective

Output indicator

2016 2015 2014

1.6 - N° of projects on protection 0.00 0.00 0.00
and restoration of marine
biodiversity, ecosystems

3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities

Table 2: Output indicators for EMFF -1.3
Selected relevant measures

Thematic
objective
02 - Article 36 Support to systems of allocation of fishing 06
opportunities

Output indicator

the

performance Target
(2023)

1.2 - N° of projects on systems of allocation of fishing
opportunities

Selected relevant measures
02 - Article 36 Support to systems of allocation of fishing opportunities

Specific
objective

Included into
framework

Thematic objective
06

value Cumulative
2018 2017
value
2.00
1.00 1.00 0.00

Output indicator
1.2 - N° of projects on systems of allocation of fishing opportunities

2016
0.00

2015
0.00

2014
0.00

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working
conditions

Table 2: Output indicators for EMFF -1.4
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)

03

1.9 - N° of projects on promotion of human capital and
social dialogue, diversification and new forms of
income, start-ups for fishermen and health/safety
1.3 - N° of projects on added value, quality, use of

08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e 03

EN
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Included into
performance
framework

the Target
Cumulative 2018 2017
value
value
(2023)
9.00
2.00 2.00 0.00
25.00

1.00 1.00 0.00

EN

Selected relevant measures

Thematic
objective

Inland fishing)

Output indicator

the Target
value
(2023)

unwanted catches and fishing ports, landing sites,
actions halls and shelters
1.3 - N° of projects on added value, quality, use of
unwanted catches and fishing ports, landing sites,
actions halls and shelters

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments 03
improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters;
construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)
Selected relevant measures
02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing)

Thematic
objective
03

08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

03

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and 03
auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+
art. 44.1.f Inland fishing)

Specific objective

Included into
performance
framework

Cumulative
value

16.00

Output indicator

2018 2017

3.00 3.00 0.00

2016 2015 2014

1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, 0.00 0.00 0.00
diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and
health/safety
1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and 0.00 0.00 0.00
fishing ports, landing sites, actions halls and shelters
1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and 0.00 0.00 0.00
fishing ports, landing sites, actions halls and shelters

5 - Provision of support to strengthen technological development and innovation, including increasing energy efficiency, and knowledge transfer

Table 2: Output indicators for EMFF -1.5
Selected relevant measures
01 - Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)

Thematic
objective
03

02 - Article 28 Partnerships between fishermen and scientists 03
(+ art. 44.3 Inland fishing)

Output indicator
1.1 - N° of projects on innovation, advisory services and
partnerships with scientists
1.1 - N° of projects on innovation, advisory services and
partnerships with scientists

Selected relevant measures
01 - Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)
02 - Article 28 Partnerships between fishermen and scientists (+ art. 44.3 Inland fishing)

Specific objective

Included into the performance Target
framework
(2023)

Thematic objective
03
03

value Cumulative
2018 2017
value
2.00
0.00 0.00 0.00
2.00

Output indicator
1.1 - N° of projects on innovation, advisory services and partnerships with scientists
1.1 - N° of projects on innovation, advisory services and partnerships with scientists

0.00 0.00 0.00

2016 2015 2014
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

6 - Development of professional training, new professional skills and lifelong learning

Table 2: Output indicators for EMFF -1.6

EN
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Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Article 29.1 + 29.2 Promoting human capital and social dialogue - 08
training, networking, social dialogue; support to spouses and life partners
(+ art. 44.1.a Inland fishing)

Output indicator

Included
into
performance
framework

1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social
dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for
fishermen and health/safety

Selected relevant measures

Thematic
objective
01 - Article 29.1 + 29.2 Promoting human capital and social dialogue - training, networking, social 08
dialogue; support to spouses and life partners (+ art. 44.1.a Inland fishing)

Union priority

the Target
value
(2023)

Cumulative
value
6.00

2018 2017

4.00 4.00 0.00

Output indicator

2016 2015 2014

1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, diversification and 0.00 0.00 0.00
new forms of income, start-ups for fishermen and health/safety

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Table 1: Result indicators for the EMFF - 2
Specific objective

Result indicator

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion
of resource efficient aquaculture
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion
of resource efficient aquaculture

2.1 - Change in volume of aquaculture
production

EN

Measurement
unit
tonnes

Target value
(2023)
1,725.00000

Cumulative
value
2,003.30000

2018
930.30000

2.2 - Change in value of aquaculture
production

thousand Euros

7,650.00000

3,582.90000

1,476.90000

2.3 - Change in net profit

thousand Euros

730.00000

841.80000

246.80000

2.6 - Förändrad produktionsvolym inom
recirkulerande vattenbrukssystem genom
startstöd
2.4 - Change in the volume of production
organic aquaculture

ton

50.00000

0.00000

0.00000

tonnes

1,700.00000

1,100.00000

28.00000

2.5 - Change in the volume of production
recirculation system

tonnes

500.00000

0.00000

0.00000
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Specific objective
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises,
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises,
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises,
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises,
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of
ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of
ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

EN

Result indicator
2.1 - Change in volume of aquaculture production

2017
1,073.00000

2016
0.00000

2015
0.00000

2014
0.00000

2.2 - Change in value of aquaculture production

2,106.00000

0.00000

0.00000

0.00000

595.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1,072.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.3 - Change in net profit
2.6 - Förändrad produktionsvolym inom
recirkulerande vattenbrukssystem genom startstöd
2.4 - Change in the volume of production organic
aquaculture
2.5 - Change in the volume of production
recirculation system
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Specific objective

1 - Provision of support to strengthen technological development, innovation and knowledge transfer

Table 2: Output indicators for EMFF -2.1
Selected relevant measures
01 - Article 47 Innovation

Thematic objective
03

Selected relevant measures
01 - Article 47 Innovation

Specific objective

Output indicator
2.1 - N° of projects on innovation, advisory services

Thematic objective
03

Included into the performance framework


Target value (2023)
Cumulative value
2018 2017
7.00
4.00 4.00 0.00

Output indicator
2.1 - N° of projects on innovation, advisory services

2016
0.00

2015
0.00

2014
0.00

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

Table 2: Output indicators for EMFF -2.2
Selected relevant measures

Thematic
objective
Productive 03

01 - Article 48.1.a-d, f-h
investments in aquaculture
02 - Article 52 Encouraging new sustainable 03
aquaculture farmers

Selected relevant measures
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture
02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers

Specific objective

Output indicator
2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture

Included into the performance Target
framework
(2023)


2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general
and of new aquaculture farmers
Thematic objective
03
03

value Cumulative
2018 2017
value
27.00
20.00 17.00 3.00
18.00

Output indicator
2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture
2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers

9.00

8.00 1.00

2016 2015 2014
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

Table 2: Output indicators for EMFF -2.3
Selected relevant measures

Thematic
objective
02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource 06
efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation systems
minimising water use
03 - Article 51 Increasing the potential of aquaculture sites
06

EN

Output indicator

Included
into
the Target
Cumulative
2018 2017
performance framework value (2023) value

2.2 - N° of projects on productive investments in
27.00
9.00 9.00 0.00
aquaculture
2.4 - N° of projects on increasing potential of

18

10.00

0.00 0.00 0.00

EN

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included
into
the Target
Cumulative
performance framework value (2023) value

2018 2017

aquaculture sites and measures on public and animal
health
Selected relevant measures

Thematic
objective
02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and 06
chemicals, recirculation systems minimising water use
03 - Article 51 Increasing the potential of aquaculture sites
06

Specific objective

Output indicator

2016 2015 2014

2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture

0.00 0.00 0.00

2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and 0.00 0.00 0.00
measures on public and animal health

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety

Table 2: Output indicators for EMFF -2.4
Selected relevant measures

Thematic
objective
03 - Article 56 Animal health and 03
welfare measures

Output indicator

Selected relevant measures
03 - Article 56 Animal health and welfare measures

Thematic objective
03

Specific objective

Included into the performance Target
framework
(2023)

2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures
on public and animal health

value Cumulative
2018 2017
value
4.00
0.00 0.00 0.00

Output indicator
2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures on public and animal health

2016 2015 2014
0.00 0.00 0.00

5 - Development of professional training, new professional skills and lifelong learning

Table 2: Output indicators for EMFF -2.5
Selected relevant measures

Thematic
objective
01 - Article 50 Promoting human capital 08
and networking
Selected relevant measures
01 - Article 50 Promoting human capital and networking

Union priority

EN

Output indicator

Included into the performance Target
framework
(2023)

2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and
of new aquaculture farmers
Thematic objective
08

value Cumulative
2018 2017
value
6.00
1.00 1.00 0.00

Output indicator
2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers

2016 2015 2014
0.00 0.00 0.00

3 - Fostering the implementation of the CFP
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Table 1: Result indicators for the EMFF - 3
Specific objective

Result indicator

1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and
management of data
enforcement, enhancing
administration, without

3.B.1 - Increase in the
percentage of fulfilment of data
calls
3.A.1 - Number of serious
infringements detected

enforcement, enhancing
administration, without

3.A.2 - Landings that have been
the subject to physical control

2 - Provision of support to monitoring, control and
institutional capacity and the efficiency of public
increasing the administrative burden
2 - Provision of support to monitoring, control and
institutional capacity and the efficiency of public
increasing the administrative burden

Specific objective
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity
and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden
2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity
and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden

EN
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Measurement
unit
%
number
%

Result indicator
3.B.1 - Increase in the percentage of
fulfilment of data calls
3.A.1 - Number of serious
infringements detected
3.A.2 - Landings that have been the
subject to physical control

Target value
(2023)
0.00000

Cumulative
value

2018
0.00000

10.00000

19.00000

5.40000

19.00000
5.80000

2017
0.00000

2016
0.00000

2015
0.00000

2014
0.00000

16.00000

13.00000

7.00000

5.00000

5.90000

5.40000

6.30000

5.70000

EN

Specific objective

1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data

Table 2: Output indicators for EMFF -3.1
Selected relevant measures

Output indicator

01 - Article
collection

3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of
data

77

Thematic
objective
Data 06

Selected relevant measures
01 - Article 77 Data collection

Specific
objective

Thematic objective
06

Included
into
framework

the

performance Target
(2023)



value Cumulative
2018 2017
value
2.00
8.00 7.00 1.00

Output indicator
3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data

2016
0.00

2015
0.00

2014
0.00

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the
administrative burden

Table 2: Output indicators for EMFF -3.2
Selected relevant measures

Thematic
objective
01 - Article 76 Control and 06
enforcement
Selected relevant measures
01 - Article 76 Control and enforcement

Union priority

Output indicator

Included into
framework

the

performance Target
(2023)

3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and
enforcement system
Thematic objective
06

value Cumulative
2018 2017
value
450.00
39.00 34.00 5.00

Output indicator
3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system

2016
0.00

2015
0.00

2014
0.00

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Table 1: Result indicators for the EMFF - 4
Specific objective

EN

Result indicator
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Measurement
unit

Target
value
(2023)

Cumulative
value

2018

EN

Specific objective

Result indicator

Measurement
unit

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of
maritime economy
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of
maritime economy
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of
maritime economy

4.1 - Employment
created (FTE)

FTE

Target
value
(2023)
8.00000

4.2 - Employment
maintained (FTE)

FTE

4.3 - Businesses
created

number

Specific objective
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

EN
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Cumulative
value

2018

1.50000

1.50000

25.00000

4.10000

4.10000

5.00000

1.00000

1.00000

and
the

Result indicator
4.1 - Employment
created (FTE)

2017
0.00000

2016
0.00000

2015
0.00000

2014
0.00000

and
the

4.2 - Employment
maintained (FTE)

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

and
the

4.3 created

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Businesses

EN

Specific
objective

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities
which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

Table 2: Output indicators for EMFF -4.1
Selected relevant measures

Thematic
objective
08

01 - Article 62.1.a Preparatory support

02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running 08
costs and animation)
03 - Article 64 Cooperation activities
08

Output indicator
4.2 - N° of projects on preparatory
support
4.1 - N° of local development strategies
selected
4.3 - N° of cooperation projects

Selected relevant measures
01 - Article 62.1.a Preparatory support
02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation)
03 - Article 64 Cooperation activities

Union priority

Included into the performance Target
framework
(2023)

Thematic objective
08
08
08



value Cumulative
2018 2017
value
4.00
8.00 0.00 0.00
10.00

13.00 0.00 0.00

11.00

7.00 7.00 0.00

Output indicator
4.2 - N° of projects on preparatory support
4.1 - N° of local development strategies selected
4.3 - N° of cooperation projects

2016
0.00
0.00
0.00

2015 2014
8.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00

5 - Fostering marketing and processing

Table 1: Result indicators for the EMFF - 5
Specific objective
1 - Improvement of
aquaculture products
1 - Improvement of
aquaculture products
1 - Improvement of
aquaculture products
1 - Improvement of
aquaculture products
Specific objective

EN

Result indicator
market organisation for fishery and
market organisation for fishery and
market organisation for fishery and
market organisation for fishery and

5.1.a - Change in value of first sales in
POs
5.1.b - Change in volume of first sales in
POs
5.1.c - Change in value of first sales in
non-POs
5.1.d - Change in volume of first sales in
non-POs
Result indicator
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Measurement
unit
thousand Euros
tonnes
thousand Euros
tonnes

Target value
(2023)
740.00000

Cumulative
value
7,375.90000

1,375.90000

0.00000

2,218.30000

2,180.00000

195.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2017

2016

2015

2018

2014

EN

Specific objective
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products

EN

Result indicator
5.1.a - Change in value of first sales in POs
5.1.b - Change in volume of first sales in POs
5.1.c - Change in value of first sales in non-POs
5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs
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2017
6,000.00000
38.30000
0.00000
0.00000

2016
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

2015
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

2014
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

EN

Specific objective

1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products

Table 2: Output indicators for EMFF -5.1
Selected relevant measures

Thematic
objective
01 - Article 66 Production and 03
marketing plans
02 - Article 67 Storage aid
03

Output indicator

03 - Article
measures

5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid

68

Marketing 03

Selected relevant measures
01 - Article 66 Production and marketing plans
02 - Article 67 Storage aid
03 - Article 68 Marketing measures

Specific objective

Included into the performance Target
framework
(2023)

5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations
supported for production and marketing plans
5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid

Thematic objective
03
03
03

value Cumulative
2018 2017
value
30.00
15.00 3.00 12.00
0.00

0.00 0.00

0.00

39.00

11.00 6.00

5.00

Output indicator
5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans
5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid
5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid

2016 2015 2014
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors

Table 2: Output indicators for EMFF -5.2
Selected relevant measures
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products

Thematic objective Output indicator
03
5.3 - N° of projects on processing

Selected relevant measures
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products

Union priority

Included into the performance framework


Thematic objective
03

Target value (2023) Cumulative value 2018 2017
59.00
38.00 36.00 2.00

Output indicator
5.3 - N° of projects on processing

2016
0.00

2015
0.00

2014
0.00

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Table 1: Result indicators for the EMFF - 6
Specific objective

EN

Result indicator

Measurement
unit
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Target value
(2023)

Cumulative
value

2018

EN

Specific objective

Result indicator

1 - Development and implementation of the
Integrated Maritime Policy
1 - Development and implementation of the
Integrated Maritime Policy

6.2.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated
under the Birds and Habitats directives
6.2.b - Change in the coverage of other spatial protection measures
under Art. 13.4 of the Directive 2008/56/EC

Specific objective
1 - Development and implementation of the Integrated
Maritime Policy
1 - Development and implementation of the Integrated
Maritime Policy

EN

Measurement
unit
Km²

Target value
(2023)
300.00000

Cumulative
value
0.00000

0.00000

300.00000

0.00000

0.00000

2017
0.00000

2016
0.00000

2015
0.00000

2014
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Km²

Result indicator
6.2.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds
and Habitats directives
6.2.b - Change in the coverage of other spatial protection measures under Art. 13.4
of the Directive 2008/56/EC
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2018

EN

Specific objective

1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy

Table 2: Output indicators for EMFF -6.1
Selected relevant measures

Thematic
objective
02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of marine environment, and 06
the sustainable use of marine and coastal resources
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine 06
environment

Output indicator

Included
into
the Target value Cumulative
2018 2017
performance framework
(2023)
value

6.2 - N° projects on the protection and improvement of
11.00
3.00 3.00 0.00
knowledge on marine environment

6.2 - N° projects on the protection and improvement of
4.00
1.00 1.00 0.00
knowledge on marine environment

Selected relevant measures

Thematic
objective
02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of marine environment, and the sustainable use of marine and 06
coastal resources
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment
06

EN
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Output indicator

2016 2015 2014

6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine 0.00 0.00 0.00
environment
6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine 0.00 0.00 0.00
environment

EN

Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and
knowledge based fisheries
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and
knowledge based aquaculture
3 - Fostering the implementation of the CFP
4 - Increasing employment and territorial cohesion
5 - Fostering marketing and processing
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy
7 - Technical assistance

Milestone
(2018)
3,472,445.00

Target value
(2023)
39,430,078.00

Cumulative
value
3,608,949.19

2018

2017

2,621,258.95

922,982.14

3,408,820.00

19,785,458.00

3,745,847.47

2,934,265.94

802,366.64

14,661,608.00
608,799.00
1,277,712.00
712,106.00

71,208,344.00
16,686,532.00
8,881,801.00
7,409,267.00

20,956,046.68
2,655,893.33
4,065,793.56
605,112.00
2,783,182.46

20,837,710.85
1,817,913.21
3,704,276.98
605,112.00
829,598.66

118,335.83
547,202.89
348,206.18
0.00
874,464.50

Union priority
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture
3 - Fostering the implementation of the CFP
4 - Increasing employment and territorial cohesion
5 - Fostering marketing and processing
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy
7 - Technical assistance

EN
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2016
64,708.10
9,214.89
0.00
75,374.67
13,310.40
0.00
951,411.90

2015
0.00
0.00
0.00
215,402.56
0.00
0.00
127,707.40

2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

EN

3.3.

Financial data

Table 4: Financial data for the EMFF
Union priority

Selected specific objective

1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including the avoidance and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

01 - Article 37 Support for the design and
implementation of conservation measures

4,529,201.00

2,717,521.00

0.00

60.00%

3,283,599.76

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including the avoidance and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the
marine environment and adapting fishing to the
protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)

1,191,895.00

715,137.00

286,054.80

60.00%

763,521.93

550,838.26

46.22%

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including the avoidance and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

03 - Article 39 Innovation linked to the conservation
of marine biological resources (+ art. 44.1.c Inland
fishing)

4,767,581.00

2,860,548.00

1,144,219.20

60.00%

2,883,317.28

2,820,861.98

59.17%

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including the avoidance and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

04 - Article 40.1.a Protection and restoration of
marine biodiversity – collection of lost fishing gear
and marine litter

1,191,895.00

715,137.00

0.00

60.00%

1,272,025.03

1,058,907.03

88.84%

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including the avoidance and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction
halls and shelters – investments to facilitate
compliance with the obligation to land all catches

1,191,895.00

715,137.00

0.00

60.00%

1,285,505.60

821,537.07

68.93%

2 - Protection and restoration of 06
aquatic biodiversity and ecosystems

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of
marine biodiversity – contribution to a better
management
or
conservation,
construction,
installation or modernisation of static or movable
facilities, preparation of protection and management
plans related to NATURA2000 sites and spatial

12,660,723.00

7,596,433.00

3,038,573.20

60.00%

6,673,492.01

6,653,599.28

52.55%

EN

Thematic
objective

Measure

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)
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Contribution to EMFF coclimate change financing
from
EMFF rate (%)
contribution
(EUR)

Total
eligible
expenditure
of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered with
selected
operations (%)
3,207,634.21
70.82%

EN

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

fisheries

1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based

EN

3 - Ensuring a balance between 06
fishing capacity and available
fishing opportunities

Measure

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)

protected areas, management, restoration and
monitoring marine protected areas, including
NATURA 2000 sites, environmental awareness,
participation in other actions aimed at maintaining and
enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art.
44.6 Inland fishing)
02 - Article 36 Support to systems of allocation of
fishing opportunities

Contribution to EMFF coclimate change financing
from
EMFF rate (%)
contribution
(EUR)

Total
eligible
expenditure
of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered with
selected
operations (%)

1,191,895.00

715,137.00

286,054.80

60.00%

492,515.14

492,515.14

41.32%

4
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of
small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working
conditions

02 - Article 30 Diversification and new forms of
income (+ art. 44.4 Inland fishing)

595,948.00

357,569.00

0.00

60.00%

756,942.19

378,471.16

63.51%

4
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of
small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working
conditions

08 - Article 42 Added value, product quality and use
of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

3,169,832.00

1,901,899.00

0.00

60.00%

461,740.17

369,392.13

11.65%

4
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of
small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working
conditions

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites,
auction halls and shelters - investments improving
fishing port and auctions halls infrastructure or
landing sites and shelters; construction of shelters to
improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland
fishing)

4,767,580.00

2,860,548.00

1,144,219.20

60.00%

2,371,002.62

1,689,563.29

35.44%

5 - Provision of support to 03
strengthen
technological
development
and
innovation,
including
increasing
energy
efficiency, and knowledge transfer

01 - Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)

953,516.00

572,110.00

0.00

60.00%

762,519.79

762,519.79

79.97%

5 - Provision of support to 03
strengthen
technological
development
and
innovation,
including
increasing
energy
efficiency, and knowledge transfer

02 - Article 28 Partnerships between fishermen and
scientists (+ art. 44.3 Inland fishing)

595,948.00

357,569.00

0.00

60.00%

474,080.45

474,080.45

79.55%
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Union priority

fisheries
1 Promoting
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource

EN

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing
from
EMFF rate (%)
contribution
(EUR)

Total
eligible
expenditure
of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered with
selected
operations (%)

6 - Development of professional 08
training, new professional skills and
lifelong learning

01 - Article 29.1 + 29.2 Promoting human capital and
social dialogue - training, networking, social dialogue;
support to spouses and life partners (+ art. 44.1.a
Inland fishing)

2,622,169.00

1,573,302.00

0.00

60.00%

2,588,143.62

2,097,735.40

80.00%

1 - Provision of support to 03
strengthen
technological
development,
innovation
and
knowledge transfer

01 - Article 47 Innovation

5,531,545.00

3,318,927.00

1,327,570.80

60.00%

7,913,393.44

5,531,546.01

100.00%

2
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including
improvement of safety or working
conditions, in particular of SMEs

01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in
aquaculture

2,311,208.00

1,386,725.00

0.00

60.00%

4,528,618.24

2,264,309.06

97.97%

2
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including
improvement of safety or working
conditions, in particular of SMEs

02 - Article 52 Encouraging new sustainable
aquaculture farmers

3,098,927.00

1,859,356.00

0.00

60.00%

3,771,904.77

1,885,952.21

60.86%

3 - Protection and restoration of 06
aquatic
biodiversity
and
enhancement of ecosystems related
to aquaculture and promotion of
resource efficient aquaculture

02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in
aquaculture - resource efficiency, reducing usage of
water and chemicals, recirculation systems
minimising water use

4,552,955.00

2,731,773.00

1,092,709.20

60.00%

4,743,036.95

2,359,599.40

51.83%

3 - Protection and restoration of 06
aquatic
biodiversity
and
enhancement of ecosystems related
to aquaculture and promotion of
resource efficient aquaculture

03 - Article 51 Increasing the potential of aquaculture
sites

1,787,843.00

1,072,706.00

429,082.40

60.00%

36,567.10

36,567.10

2.05%

4 - Promotion of aquaculture having 03
a high level of environmental
protection, and the promotion of

03 - Article 56 Animal health and welfare measures

1,191,895.00

715,137.00

0.00

60.00%

628,530.39

628,530.39

52.73%
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Union priority

Selected specific objective

efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable, resource
efficient, innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
3 Fostering the
implementation of the
CFP
3 Fostering the
implementation of the
CFP

animal health and welfare and of
public health and safety

4
Increasing
employment
and
territorial cohesion

4
Increasing
employment
and
territorial cohesion

4
Increasing
employment
and
territorial cohesion

EN

Thematic
objective

Measure

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)

5 - Development of professional 08
training, new professional skills and
lifelong learning

01 - Article 50 Promoting human capital and
networking

1 - Improvement and supply of
scientific knowledge and collection
and management of data
2 - Provision of support to
monitoring,
control
and
enforcement, enhancing institutional
capacity and the efficiency of public
administration, without increasing
the administrative burden
1 - Promotion of economic growth,
social inclusion and job creation,
and
providing
support
to
employability and labour mobility in
coastal and inland communities
which depend on fishing and
aquaculture,
including
the
diversification of activities within
fisheries and into other sectors of
maritime economy
1 - Promotion of economic growth,
social inclusion and job creation,
and
providing
support
to
employability and labour mobility in
coastal and inland communities
which depend on fishing and
aquaculture,
including
the
diversification of activities within
fisheries and into other sectors of
maritime economy
1 - Promotion of economic growth,
social inclusion and job creation,
and
providing
support
to
employability and labour mobility in
coastal and inland communities
which depend on fishing and
aquaculture,
including
the

06

Contribution to EMFF coclimate change financing
from
EMFF rate (%)
contribution
(EUR)

Total
eligible
expenditure
of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered with
selected
operations (%)

1,311,085.00

786,651.00

0.00

60.00%

1,061,877.00

1,047,198.57

79.87%

01 - Article 77 Data collection

36,867,193.00

29,493,754.00

11,797,501.60

80.00%

17,432,243.86

17,432,243.86

47.28%

06

01 - Article 76 Control and enforcement

34,341,151.00

30,907,036.00

0.00

90.00%

19,600,654.23

18,668,228.61

54.36%

08

01 - Article 62.1.a Preparatory support

238,379.00

119,190.00

0.00

50.00%

215,402.56

215,402.56

90.36%

08

02 - Article 63 Implementation of local development
strategies (incl. running costs and animation)

15,852,204.00

7,926,102.00

3,170,440.80

50.00%

8,879,176.04

8,511,023.24

53.69%

08

03 - Article 64 Cooperation activities

595,948.00

297,974.00

0.00

50.00%

503,859.71

503,859.71

84.55%
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Union priority

5
Fostering
marketing
and
processing
5
Fostering
marketing
and
processing
5
Fostering
marketing
and
processing
5
Fostering
marketing
and
processing
6 Fostering the
implementation of the
Integrated
Maritime
Policy
6 Fostering the
implementation of the
Integrated
Maritime
Policy
7
Technical
assistance
Total

Selected specific objective

diversification of activities within
fisheries and into other sectors of
maritime economy
1 - Improvement of market
organisation for fishery and
aquaculture products
1 - Improvement of market
organisation for fishery and
aquaculture products
1 - Improvement of market
organisation for fishery and
aquaculture products
2 - Encouragement of investment in
the processing and marketing
sectors
1
Development
and
implementation of the Integrated
Maritime Policy

Thematic
objective

Measure

03

01 - Article 66 Production and marketing plans

03

02 - Article 67 Storage aid

03

Contribution to EMFF coclimate change financing
from
EMFF rate (%)
contribution
(EUR)

Total
eligible
expenditure
of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered with
selected
operations (%)

357,569.00

214,541.00

0.00

60.00%

203,464.72

152,598.57

42.68%

0.00

609,654.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

03 - Article 68 Marketing measures

1,430,274.00

858,164.00

0.00

60.00%

1,093,433.73

744,337.66

52.04%

03

01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture
products

6,484,304.00

3,890,583.00

1,556,233.20

60.00%

12,536,419.19

6,473,509.30

99.83%

06

02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of
marine environment, and the sustainable use of marine
and coastal resources

4,493,448.00

2,696,069.00

1,078,427.60

60.00%

342,277.83

342,277.83

7.62%

1
Development
and 06
implementation of the Integrated
Maritime Policy

03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the
state of the marine environment

2,915,819.00

1,749,491.00

699,796.40

60.00%

1,433,607.87

1,433,607.87

49.17%

1 - Technical assistance

01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of
the Member States

9,773,539.00

5,864,124.00

0.00

60.00%

3,197,962.50

3,197,962.50

32.72%

172,565,364.00

120,156,004.00

27,050,883.20

69.63%

112,190,835.72

92,806,409.64

53.78%

Union priority

Selected specific objective

1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including
the
avoidance
and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches
1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including
the
avoidance
and
reduction, as far as possible, of

EN

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Total
eligible
public expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

01 - Article 37 Support for the design and
implementation of conservation measures

0.00

1,307,362.46

1,067,079.58

02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the
marine environment and adapting fishing to the
protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)

132,201.18

468,447.44

266,133.08
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Proportion of total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of he
total
allocation
(%)

Contribution
to Number of
climate change of operations
total eligible public selected
expenditures
declared
by
beneficiaries to the
Managing Authority
(EUR)
23.56
0.00
4

22.33

63,871.94

52

EN

Union priority

Selected specific objective

competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries

unwanted catches

1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource

3 - Ensuring a balance between 06
fishing capacity and available fishing
opportunities

EN

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Total
eligible
public expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Proportion of total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of he
total
allocation
(%)

Contribution
to Number of
climate change of operations
total eligible public selected
expenditures
declared
by
beneficiaries to the
Managing Authority
(EUR)

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including
the
avoidance
and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of
marine biological resources (+ art. 44.1.c Inland fishing)

677,006.88

89,177.82

89,177.82

1.87

21,402.68

9

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including
the
avoidance
and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine
biodiversity – collection of lost fishing gear and marine
litter

0.00

803,409.06

568,799.19

47.72

0.00

14

1 - Reduction of the impact of 06
fisheries on the marine environment,
including
the
avoidance
and
reduction, as far as possible, of
unwanted catches

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction
halls and shelters – investments to facilitate compliance
with the obligation to land all catches

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2 - Protection and restoration of 06
aquatic biodiversity and ecosystems

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of
marine biodiversity – contribution to a better
management or conservation, construction, installation
or modernisation of static or movable facilities,
preparation of protection and management plans related
to NATURA2000 sites and spatial protected areas,
management, restoration and monitoring marine
protected areas, including NATURA 2000 sites,
environmental awareness, participation in other actions
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and
ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)
02 - Article 36 Support to systems of allocation of
fishing opportunities

1,596,863.83

757,574.85

594,809.59

4.70

142,754.30

17

118,203.63

137,517.20

137,517.20

11.54

33,004.13

1

02 - Article 30 Diversification and new forms of income
(+ art. 44.4 Inland fishing)

0.00

36,357.93

14,571.90

2.45

0.00

6

4
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of
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Union priority

Selected specific objective

efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
fisheries
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based

small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working
conditions

EN

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Total
eligible
public expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Proportion of total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of he
total
allocation
(%)

Contribution
to Number of
climate change of operations
total eligible public selected
expenditures
declared
by
beneficiaries to the
Managing Authority
(EUR)

4
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of
small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working
conditions

08 - Article 42 Added value, product quality and use of
unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

0.00

410,711.20

244,302.35

7.71

0.00

1

4
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
fisheries enterprises, including of
small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working
conditions

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction
halls and shelters - investments improving fishing port
and auctions halls infrastructure or landing sites and
shelters; construction of shelters to improve safety of
fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

405,495.19

249,646.72

100,993.22

2.12

24,238.37

10

5 - Provision of support to strengthen 03
technological
development
and
innovation, including increasing
energy efficiency, and knowledge
transfer

01 - Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

5 - Provision of support to strengthen 03
technological
development
and
innovation, including increasing
energy efficiency, and knowledge
transfer

02 - Article 28 Partnerships between fishermen and
scientists (+ art. 44.3 Inland fishing)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

6 - Development of professional 08
training, new professional skills and
lifelong learning

01 - Article 29.1 + 29.2 Promoting human capital and
social dialogue - training, networking, social dialogue;
support to spouses and life partners (+ art. 44.1.a Inland
fishing)

0.00

918,590.23

525,565.26

20.04

0.00

9

1 - Provision of support to strengthen 03
technological
development,
innovation and knowledge transfer

01 - Article 47 Innovation

1,327,571.04

1,184,954.59

562,731.32

10.17

135,055.52

10
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Union priority

aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive
and
knowledge
based
aquaculture
3 Fostering the

EN

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Total
eligible
public expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Proportion of total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of he
total
allocation
(%)

Contribution
to Number of
climate change of operations
total eligible public selected
expenditures
declared
by
beneficiaries to the
Managing Authority
(EUR)

2
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including
improvement of safety or working
conditions, in particular of SMEs

01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in
aquaculture

0.00

2,443,504.17

1,066,208.19

46.13

0.00

32

2
Enhancement
of
the 03
competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including
improvement of safety or working
conditions, in particular of SMEs

02 - Article 52
aquaculture farmers

sustainable

0.00

2,456,073.22

1,228,036.61

39.63

0.00

12

3 - Protection and restoration of 06
aquatic biodiversity and enhancement
of ecosystems related to aquaculture
and promotion of resource efficient
aquaculture

02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in
aquaculture - resource efficiency, reducing usage of
water and chemicals, recirculation systems minimising
water use

566,303.86

2,038,567.10

846,155.66

18.58

203,077.36

18

3 - Protection and restoration of 06
aquatic biodiversity and enhancement
of ecosystems related to aquaculture
and promotion of resource efficient
aquaculture

03 - Article 51 Increasing the potential of aquaculture
sites

8,776.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1

4 - Promotion of aquaculture having 03
a high level of environmental
protection, and the promotion of
animal health and welfare and of
public health and safety

03 - Article 56 Animal health and welfare measures

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

5 - Development of professional 08
training, new professional skills and
lifelong learning

01 - Article 50 Promoting human capital and
networking

0.00

42,715.69

42,715.69

3.26

0.00

5

1 - Improvement and supply of 06

01 - Article 77 Data collection

5,578,318.04

8,674,485.04

8,674,485.04

23.53

2,775,835.21

14

Encouraging

new
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Union priority

Selected specific objective

implementation of the scientific knowledge and collection
CFP
and management of data
3 Fostering the 2 - Provision of support to
implementation of the monitoring, control and enforcement,
CFP
enhancing institutional capacity and
the
efficiency
of
public
administration, without increasing the
administrative burden
4
Increasing 1 - Promotion of economic growth,
employment
and social inclusion and job creation, and
territorial cohesion
providing support to employability
and labour mobility in coastal and
inland communities which depend on
fishing and aquaculture, including the
diversification of activities within
fisheries and into other sectors of
maritime economy
4
Increasing 1 - Promotion of economic growth,
employment
and social inclusion and job creation, and
territorial cohesion
providing support to employability
and labour mobility in coastal and
inland communities which depend on
fishing and aquaculture, including the
diversification of activities within
fisheries and into other sectors of
maritime economy
4
Increasing 1 - Promotion of economic growth,
employment
and social inclusion and job creation, and
territorial cohesion
providing support to employability
and labour mobility in coastal and
inland communities which depend on
fishing and aquaculture, including the
diversification of activities within
fisheries and into other sectors of
maritime economy
5
Fostering 1 - Improvement of market
marketing
and organisation
for
fishery
and
processing
aquaculture products
5
Fostering 1 - Improvement of market
marketing
and organisation
for
fishery
and
processing
aquaculture products
5
Fostering 1 - Improvement of market
marketing
and organisation
for
fishery
and
processing
aquaculture products

EN

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Total
eligible
public expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Proportion of total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of he
total
allocation
(%)

06

01 - Article 76 Control and enforcement

0.00

12,281,561.64

12,281,561.64

35.76

0.00

61

08

01 - Article 62.1.a Preparatory support

0.00

215,402.56

215,402.56

90.36

0.00

8

08

02 - Article 63 Implementation of local development
strategies (incl. running costs and animation)

1,702,204.65

2,567,020.08

2,440,490.77

15.40

488,098.15

90

08

03 - Article 64 Cooperation activities

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

03

01 - Article 66 Production and marketing plans

0.00

93,338.62

61,943.01

17.32

0.00

22

03

02 - Article 67 Storage aid

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

03

03 - Article 68 Marketing measures

0.00

365,307.87

221,125.00

15.46

0.00

21
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Contribution
to Number of
climate change of operations
total eligible public selected
expenditures
declared
by
beneficiaries to the
Managing Authority
(EUR)

EN

Union priority

Selected specific objective

5
Fostering
marketing
and
processing
6 Fostering the
implementation of the
Integrated
Maritime
Policy
6 Fostering the
implementation of the
Integrated
Maritime
Policy
7
Technical
assistance
Total

2 - Encouragement of investment in 03
the processing and marketing sectors

EN

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

Total
eligible
public expenditure
declared
by
beneficiaries to the
Managing
Authority (EUR)

01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture
products

1,553,642.23

7,565,451.10

3,782,725.55

1 - Development and implementation 06
of the Integrated Maritime Policy

02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of
marine environment, and the sustainable use of marine
and coastal resources

82,146.68

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1 - Development and implementation 06
of the Integrated Maritime Policy

03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state
of the marine environment

344,065.89

605,112.00

605,112.00

20.75

145,226.88

1

1 - Technical assistance

01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of
the Member States

0.00

2,783,182.46

2,783,182.46

28.48

0.00

32

14,092,799.20

48,495,471.05

38,420,824.69

22.26

4,940,418.67

527

38

Proportion of total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of he
total
allocation
(%)

Contribution
to Number of
climate change of operations
total eligible public selected
expenditures
declared
by
beneficiaries to the
Managing Authority
(EUR)
58.34
907,854.13
58
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority
Eligible expenditure within the Share of the EMFF
EMFF incurred in operations support to the union
implemented
outside
the priority at the time of
programme area declared by adoption
of
the
the
beneficiary
to
the programme (%)
managing authority (EUR)
1
Promoting
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive and knowledge
based fisheries
2
Fostering
environmentally
sustainable,
resource
efficient,
innovative,
competitive and knowledge
based aquaculture
3
Fostering
the
implementation of the CFP
4 - Increasing employment
and territorial cohesion
5 - Fostering marketing and
processing
6
Fostering
the
implementation
of
the
Integrated Maritime Policy
7 - Technical assistance
TOTAL OP
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4.

ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN

4.1.

Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic ex-ante conditionalities which are not or
partially fulfilled

EN

Criteria
fulfilled

not

Action to be
taken

Deadline

Bodies responsible
fulfilment

40

for

Action completed by the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date for full implementation of
remaining actions

Commentary

EN

4.2.
Issues which affect the performance of the programme and the corrective measures taken
(Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Den sammantagna bilden av programmets genomförande är överlag positiv. Som en följd av god
beviljandegrad och riktade insatser har andelen utbetalningar ökat markant under 2018. I dagsläget
bedöms samtliga delmål för finansiella indikatorer såväl som utfallsindikatorer vara uppfyllda för samtliga
unionsprioriteringar.
Att antalet avslutade projekt och investeringar är fortsatt lågt inom flera åtgärder skapar viss osäkerhet
kring vilka resultat och utfall som programmet kommer generera. Det låga antalet avslutade projekt och
investeringar beror delvis på att dessa ofta är tidsmässigt långa och finansiellt omfattande liksom att
programmet fortfarande lider av den sena uppstarten. Kostnadsbilden för att generera projekt och
investeringar har ökat jämfört med förväntade kostnader från föregående programperiod, i vissa fall
mycket kraftigt.
Efterfrågan på stöd varierar också kraftigt mellan åtgärder och unionsprioriteringarna. Vissa åtgärder har
haft medelsbrist sedan en längre tid medan andra har ett mycket begränsat söktryck. Orsakerna till detta
varierar. I vissa fall har det förväntade behovet överskattats och i andra fall bedöms behoven kvarstå men
potentiella stödmottagare kan ha låg kännedom om stödmöjligheterna eller av någon anledning aktivt valt
att inte söka stödet.
För att förbättra och effektivisera genomförandet av programmet har en större programändring genomförts
under 2018. Utöver programändringen genomfördes också vissa budgetjusteringar inom
unionsprioriteringar och tematiska mål för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen inom programmet.
Inom UP1 omfördelades medel mellan tre åtgärder. De tre åtgärder som fick en minskad budget var Nya
tekniska lösningar, Nya former av förvaltning och organisation samt Fiskehamnar, landningsplatser och
auktionshallar - Anpassning till landningsskyldigheten. För nya tekniska lösningar bedömdes
finansieringsfrågan vara av stor betydelse. Här saknades tillräcklig statlig finansiering för att skapa
förutsättningar för en bredare redskapsutveckling. Den finansiering som finns för åtgärden syftar till
redskapsutveckling med fokus på sälproblematiken. Finansieringen är i sig positiv och ett flertal projekt
har beviljats men åtgärdens budget bedömdes vara överdimensionerad för att kunna nyttjas fullt ut för
detta ändamål. För de två övriga åtgärderna har det succesiva införandet av landningsskyldigheten inte
motsvarat de tilltänkta stödbehovet. Medel som frigjordes från dessa åtgärder flyttades istället till åtgärden
Bevarandeprojekt för skyddade områden. Denna åtgärd har på ett övergripande plan snarlika
miljörelaterade syften, dvs. att säkerställa en biologiskt hållbar resurs, men tillämpar olika verktyg för att
nå målet. Ytterligare en starkt bidragande faktor till omfördelningen var att resultatmålen för arealen
skyddade områden är långt ifrån att uppnått. Ett väsentligt tillskott på medel bedöms därför behövas för att
nå dessa mål.
Utöver ovanstående omfördelningar mellan åtgärder inom UP1 flyttades även medel från UP5 till UP1.
Medel flyttades dels från reserven i UP5 och åtgärderna Produktions- och saluföringsplaner samt
Bildande av producent- och branschorganisationer. Minskning av budget för dessa åtgärder motiverades
av att kostnadsbilden för den förstnämnda åtgärden har överskattats kraftigt. För Bildande av producentoch branschorganisationer bedömdes målbilden om antalet nybildade producentorganisationer vara
orealistisk. Frigjorda medel från UP5 flyttades till åtgärden Investeringar som höjer kvalitet och mervärde
på vildfångad fisk inom UP1. Motivet för denna prioritering var att åtgärden ensamt kopplar till flera
resultatmål och att det där med inte finns några andra åtgärder som kan bidra till dessa mål. Vidare har
kostnaden för investeringar och projekt inom åtgärden underskattats kraftigt och därmed krävs en
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förhållandevis stor omfördelning för att uppnå målen.
Eftersom varken utfallsmål eller resultatmål för recirkulerande anläggningar inom UP2 är uppnådda
tilldelades åtgärderna Miljöinvesteringar i vattenbruk och Startstöd för hållbara vattenbruksföretag större
delen av reserverade medel. Eftersom investeringar i recirkulerande anläggningar är kostsamma bedömdes
det att dessa båda åtgärder behöver ett väsentligt tillskott. För att kunna mäta ökad produktion i
recirkulerande system som genereras av startstöden infördes även en ny programindikator.
I UP3 planeras reserven för kontroll och tillsyn inom fiske fördelas till åtgärden för Datainsamling,
eftersom datainsamlingen är kraftigt underfinansierad med EU-medel. Ändringen innebar att ca 2,3 mn
Euro i EU-medel tillförs datainsamlingen, vilket motsvarar en höjning av åtgärdens budget med ca 6,6 %.
Ändringen innebar samtidigt att resultatramen räknas mot datainsamlingsåtgärden eftersom denna åtgärd
blir finansiellt dominerande inom unionsprioriteringen.
För UP6 planeras reserven fullt ut fördelas till åtgärden Ökad kunskap om havsmiljön. Resultatmålen om
ökad täckningsgrad för skyddade områden sänktes därför i motsvarande grad.
För de åtgärder där behovet förväntas kvarstå, men där stöd inte sökts i den utsträckning som förväntats,
krävs ytterligare insatser utöver genomförd programändring. I dessa fall avser jordbruksverket
tillsammans med samarbetspartners även fortsatt informera och kommunicera möjligheterna till stöd för
att öka efterfrågan inom aktuella åtgärder.
Särskilda insatser krävs bland annat inom UP6 där söktrycket är fortsatt mycket lågt. Efter en löpande
dialog med kommissionen har Jordbruksverket genomfört ett utskick till tilltänkta stödmottagare med
förtydligande information om rådande förutsättningar för finansiering av lönekostnader. Eftersom
osäkerheter kring möjligheten att ge stöd för lönekostnader har identifierats som den huvudsakliga orsaken
till lågt antal inkomna ansökningar förväntas informationen leda till ökat söktryck inom åtgärden. Enligt
klargörande får lönekostnader användas för projekt som tydligt genomförs utanför den ordinarie
linjeverksamheten.
För att öka efterfrågan inom Kommunal planering av vattenbruk i UP2 kommer Jordbruksverket fortsatt
undersöka möjliga åtgärder som kan vidtas för att skapa ett större intresse bland tilltänkta stödmottagare
som kommuner, regioner och regionförbund. Eftersom avsaknad av medfinansiering inom åtgärden har
visat sig vara ett problem avser Jordbruksverket vidare utreda denna möjlighet. Landsbygdsnätverket har
också för avsikt etablera kontakter med nätverk av kommunala landsbygdsutvecklare för att informera om
stödmöjligheten.
För att öka antalet ansökningar inom Kontroll och tillsyn - stöd till privata aktörer har Jordbruksverket
genomfört ytterligare ett riktat utskick till samtliga potentiella stödmottagare inom åtgärden som finns i
Havs- och vattenmyndighetens register. Därutöver kommer spårbarhetssystemet vara i full drift från och
med årsskiftet 2018/2029 vilket förväntas leda till större efterfrågan och ökat söktryck inom åtgärden.
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5.
INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) OF
REGULATION (EU) NO 508/2014
Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article 10(1) and nonrespect of durability conditions and remedy actions as set out in Article 10(2).
SE har inte haft några allvarliga överträdelser enligt artikel 10 i EHFF (EU) 508/2014, och vi har därför
inte heller 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 ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 114(2) OF
REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set out in Article
41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be ensured to small-scale coastal
fishing sector, including data on actual share of small-scale coastal fishing within the operations financed
under the measure of Article 41(2)
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7.
INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF BENEFICIARIES
(ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation, with special
regard to national legislation including any applicable threshold regarding the publication of data of
natural persons

Beviljade projekt och beviljade belopp publiceras på Jordbruksverkets hemsida. Uppgifterna uppdateras var sjä

Uppgifterna finns tillgängliga
här: http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforstod/sokmottagareavstod/sokmottagareavstodf
28d1.html
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8.
ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS
(ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO
1303/2013)
A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation of the evaluation
plan, including follow-up given to the findings of evaluations.
A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that have become
available during the previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation
reports used.
Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to Article 54(4) of
Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.
Utvärderingssekretariatet har på uppdrag av regeringen sedan 2013 ansvar för utvärderingen av tre
europeiska struktur- och investeringsprogram (ESI-program) som Jordbruksverket förvaltar,
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom
Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.
För att säkerställa att utvärderingsresultat sprids till de viktiga aktörerna programledning och
regeringskansli genomför utvärderingssekretariatet också utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat
presenteras och diskuteras. Resultaten redovisas också vid övervakningskommitténs sammankomster.
Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där
vanligtvis utvärderarna själva lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar.
Förvaltande myndighet och utvärderingssekretariatet medverkar också vid expertgruppsmöten och best
practice utbildningar anordnade av DG Mare och FAME.
Utvärderingarna sker i form av löpande utvärderingsstudier under hela programperioden. Utvärderingar
genomförs både av externa och interna utvärderare i syfte att utvärdera programmets genomförande,
ändamålsenlighet och måluppfyllelse.
Till utvärderingssekretariatet är en rådgivande forskargrupp knuten. I denna grupp har särskild hänsyn
tagit till att innefatta även personer med specifik Leader-kompetens, metodkompetens och
nationalekonomisk kompetens. Löpande sker samråd med den rådgivande forskargruppen, under 2018
genomfördes åtta möten. Rådgivande forskargruppen ger inspel då utvärderingar designas och genomför
kvalitetsgranskning av alla utvärderingsrapporter.
Utvärderingssekretariatet arbetade fram till och med 2018 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 och egna utvärderingar. Utvärderingssekretariatet har
dessutom genomfört ett flertal olika utbildningsinsatser riktade till LAG-områdena. Arbetet med tidigare
initierade utvärderingar fortsatte, i denna del i processen fungerar utvärderingssekretariatet som
styrfunktion och kvalitetskontroll. På grund av programmets sena start och tidigare problem med
dataunderlag har få effektutvärderingar startat, istället har fokus legat på utvärderingar för
implementeringsfasen av programmen, genomförandestudier och studier som fokuserar på att skapa
underlag för senare utvärderingar och metodstudier.
I Vad behöver förenklas? Utvärdering av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet
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utvärderade inför starten av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 de
ansträngningar som gjorts för att förenkla för de företag som söker stöd. Utvärderingen gjordes för att
kartlägga hur stödmottagarna upplevde behovet av förenklingar under programperioden 2007–2013 och
för att bedöma i vilken utsträckning genomförda förändringar motsvarade det upplevda behovet.
Kartläggningen gör det möjligt att senare utvärdera om genomförda förenklingar leder till att programmen
blir mindre krångliga för de som söker stöd.
Utvärderingen av Definitivt upphörande av fiskeriverksamhet visade utvärderarna främst att ett antal av
fartygsägarna som deltagit i åtgärden återinvesterade i nya fartyg. Dessa var 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.
I Utvärdering av ESI-fondernas genomförande-organisationer i Sverige gjordes en utvärdering av
organisation och arbetssätt hos de förvaltande myndigheterna för de fyra europeiska struktur- och
investeringsfonderna. Jordbruksverkets, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet granskades genom
dokumentstudier och intervjuer av personer som representerar olika delar av
genomförandeorganisationerna. ESI-fondernas program till stor del genomförs på ett välfungerande sätt
givet förutsättningarna: genomförandeorganisationerna hanterar de omfattande regelverken och kraven på
programmens förvaltning, det finns upparbetade arbetsmetoder och samverkansformer, styrkedjan kring
insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag av flera slag. Som alltid finns det dock
utvecklingspotential för hur styrning och genomförande är utformat. På en övergripande nivå är det
otydligt hur programmen ska genomföras, och det saknas samsyn kring hur programmen bör genomföras.
Rapporten visar att det finns mycket omfattande regelverk och formella styrdokument och detaljerade
operativa planer, rutiner, strukturer och arbetssätt. Det saknas dock ett mellansteg där de förvaltande
myndigheterna bör tolka och prioritera de formella styrdokumenten, samt utveckla tydliga effektlogiker
och genomförandestrategier för respektive program.
Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket syftar till att undersöka hur Landsbygdsnätverkets
interventionslogik har utformats på olika nivåer inom Landsbygdsnätverket samt att utvärdera om
Landsbygdsnätverkets arbete i praktiken styrs av och genomförs i enlighet med interventionslogiken. En
sammantagen bedömning utifrån genomförd följeforskning avseende Landsbygdsnätverkets
interventionslogik inför år 2017–2018 är att den i stora drag är relevant och konsistent. Det finns dock
utrymme att förbättra och effektivisera arbetet med att utforma Landsbygdsnätverkets interventionslogik.
Vidare kan arbetet med att prioritera aktiviteter utvecklas genom att skapa en modell för prioriteringarna,
vilket säkerställer att prioriteringar sker enhetligt och utifrån förväntade effekter. För att kunna följa upp
måluppfyllelse bör målen också i viss utsträckning kvantiferas.
Hållbar utveckling av fiskeområden - hur gick det? försöker besvara hur väl åtgärderna inom prioriterade
område 4, Hållbar utveckling av fiskeområden (FOG), i det operativa programmet för fiskerinäringen
2007-2013, fyller upp målen för hela det operativa programmet, de specifika målen för området så väl
som fiskeområdenas egna mål och strategier. Utvärderingen visar att utifrån de resultatindikatorer som
togs fram så är måluppfyllnaden låg. Men området anses ha gett andra effekter där samverkan,
nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte anses vara starka framgångsfaktorer. Svaga bestånd av fisk
gjorde att många fokuserade på projekt som förbättrade miljön för fisken. De projekt som har haft bäst
långsiktighet är diversifieringsprojekten där projekten lyckats skapa ett högre värde för samma fisk genom
att till exempel skapa en lokal marknad eller förädling.
Som en fortsättning på utvärderingen av ovanstående gjordes en utvärdering som fokuserade på beslutade
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leaderprojekt under havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Utvärderingen visade att Leaderprojekten är
i god linje med havs- och fiskeriprogrammets mål avseende fiskerinäringen, miljö och hållbarhet.
Vattenbruksnäringen kommer sannolikt inte utvecklas i någon högre grad genom leadermetoden.
Diversifiering var ett av de områden som uppfattades som särskilt framgångsrika under programperiod
2007–2013. I dagsläget kan man dock inte se att denna erfarenhet har tagits till vara under pågående
programperiod. Stor andel av projekten arbetar förutsättningsskapande, helt i linje med leadermetoden.
Det finns dock en risk att projektresultat inte kommer leva vidare efter projektens avslutande.
I Hur kan vi utvärdera investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets påverkan på
näringsbalansen i vatten? gjordes en förstudie som syftade till att visa på de metoder som kan användas
för att analysera programinsatsers effekter på förekomsten av fosfor och kväve. Utvärderingen kommer
fram till rekommendationer för vald beräkningsmetod men också att en skuggkontroll är lämplig att göra–
detta för att undersöka om investeringens skulle ha skett även utan stöd. Det kan också finnas ett behov av
att ställa kompletterande frågor till stödsökanden, som foderkoefficienter gällande fosfor- och
kväveinnehåll och andel fosfor respektive kväve i fisken för att få en korrekt uppskattning av
näringsläckage från berörda vattenbruk.
Utvärderingen Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring – Leder stöden till mer
investeringar? Beräknar och avgör hur stora dödviktsförlusterna är inom beredningsindustri respektive
vattenbruket. Studien analyserar också hur stöden påverkar produktionsvärde och förädlingsvärde per
anställd. Utvärderarna visar att nästan en tredjedel av de totala investeringarna som sker inom vattenbruket
och beredningsindustrin har skett med hjälp av stöd. Slutsatsen i rapporten är att investeringsstödet har en
positiv effekt på företagens investeringar, både inom vattenbruket och beredningsindustrin, men att det
även förekommer dödviktsförluster. Dödviktsförlusterna beräknas till cirka 35 procent för vattenbruket
och cirka 75 procent för beredningsindustrin. Rapporten visar att trots detta har stöden potential att främja
en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling av vattenbruket och beredningsindustrin. Exempelvis
finner rapporten positiva effekter av stödet på produktionsvärde och förädlingsvärde per anställd inom
beredningsindustrin.
I den pågående utvärderingen av hållbara effekter från Leader har utvärderarna under året fokuserat på att
identifiera vad som avses med hållbara effekter och hur väl interventionslogiken är anpassad för att skapa
hållbara effekter. Interventionslogiken har studerats utifrån tre nivåer, program-, lokal utvecklingsstrategioch projektnivå. Utvärderarna har funnit att programmen för lokalt ledd utveckling i Sverige lyckats
förhållandevis väl med att beskriva hur man ska uppfylla kortsiktigt uttryckta resultatmål.
Leaderområdenas utvecklingsstrategier kan stärkas för att tydligare adressera effektkedjan. Generellt sett
visar analysen att projektansökningarna skulle kunna göras betydligt mer effektorienterade men att
ansökningarna i flera avseenden representerar starkare effektinriktning i jämförelse med både de
nationella programmen och de lokala utvecklingsstrategiernas. Medan program och strategier endast
undantagsvis behandlar exempelvis frågor om effektorganisering och effektfinansiering är denna typ av
överväganden mer framträdande i projektansökningarna. I jämförelse med program- och strategitexterna
visar därmed projektägare på lokal nivå en högre grad av medvetenhet om behov av att utveckla idéer och
arbetsmetoder för en effektdrivande projektorganisering och för finansiering av aktiviteter när väl
projektet avslutats.
Under året har en löpande lärande utvärdering av leader startat. Under året har utvärderarna deltagit vid ett
flertal LAG-möten och regionala nätverksträffar samt intervjuat verksamhetsledare, LAG-ledamöter och
anställda vid förvaltande myndighet. Fokus under året har varit genomförande av Leader och den svenska
modellen med fyra strukturfonder med en förvaltande myndighet.
Länk till Jordbruksverkets hemsida där samtliga utvärderingsrapporter
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punliceras: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/rapporter/utvarderingar/index.html
Länk till Jordbruksverkets blogg Programmen och
Pengarna: https://programmenochpengarna.wordpress.com/
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9.

CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a separate file in
the form of annex to the AIR.
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10.
REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11.
ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
11.1.

Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme

For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data provided in Part
A and progress towards achieving the objectives of the programme (incorporating the findings and
recommendations of evaluations)
Union priority
Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
1 - Promoting environmentally Särskilt mål 1 - Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland
sustainable, resource efficient, annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och
innovative, competitive and
minskas.
knowledge based fisheries
Genomförandet baseras på fem åtgärder i programmet där samtliga
åtgärder har ett bra söktryck och samtliga åtgärder har beviljat över 46
% av fördelade medel. Totalt har 81 ärenden beviljats varav utfallet
summerar till 46 ärenden med utbetalningar.
Det särskilda målet svarar mot tre resultatindikatorer som avser fiskets
utveckling och mäter minskade oönskade fångster och förbättrad
bränsleeffektivitet. Mängden oönskad fångst har minskat mindre än
planerat (-23,9 ton gentemot mål på -2300 ton) vilket kan förklaras med
den stora dominansen av småskaliga fiskare bland stödmottagarna.
Målet beräknades på den genomsnittliga flottans sammansättning, där
de genomsnittliga landningarna också vida överstiger de mkt begränsade
landningsvolymerna inom småskaligt kustfiske. Målen för oönskade
fångster skulle kunna justeras utifrån den stora andelen småskaliga
fiskare inom åtgärderna. Däremot har dominansen av småskaliga fiskare
haft en positiv effekt för att minska fiskets relativa bränsleförbrukning.
Särskilt mål 2 – Skydd och återställande av den biologiska mångfalden
i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om skydd och återställande
av den marina biologiska mångfalden. Söktrycket har varit högt och
52,6 % av fördelade medel är beviljade, fördelat på 17 beviljade ärenden
och tre utbetalningar. Målet för hela programperioden är att generera 27
ärenden vilket sannolikt kommer att nås genom resterande medel.
Projekten inom åtgärden är generellt långa miljörestaureringsprojekt och
därför är utbetalningstakten hittills låg men förväntas öka avsevärt inom
närmsta år då en stor andel av beviljade projekt slutförs.
Resultatindikatorerna mäter ökad areal områdesskydd men hittills har
inga ärenden slutförts som genererat sådana resultat. Resultaten är också
beroende på vilken typ av projektansökningar som inkommer och
resultatindikatorerna är sällan relevanta för programmets ärenden.
Särskilt mål 3 – Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten
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Union priority

Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
och tillgängliga fiskemöjligheter.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om stöd till system för
tilldelning av fiskemöjligheter. Inom åtgärden har ett ärende beviljats,
men målet är att bevilja totalt två ärenden under programperioden. Ca
40 % av fördelade medel har beviljats och ännu finns inga utbetalningar.
Särskilt mål 4 – Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket,
särskilt för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och
arbetsförhållanden.
Genomförandet baseras på tre åtgärder i programmet där samtliga
åtgärder har ett bra söktryck och samtliga åtgärder har beviljat över 35
% av fördelade medel. I senaste programändring gjordes en stor
omföring till åtgärden för ökat mervärde och produktkvalitet inom fiske
för att avhjälpa en tidig medelsbrist inom åtgärden. De nya medlen har
hittills inte hunnit beviljas till nya ärenden men ett stort antal
ansökningar har inkommit efter programändringen. Totalt har 17
ärenden beviljats varav utfallet summerar till 6 ärenden med
utbetalningar. Utfallsmålet för åtgärderna är 49 ärenden för hela
programperioden.
Det särskilda målet svarar mot tre resultatindikatorer som avser
fiskeföretagens ekonomiska utveckling och mäter ökad produktion i
volym och värde, samt ökad vinst. Det finns hittills inga slutförda
ärenden som svarar mot dessa indikatorer, men omföringen i senaste
programändring förväntas generera ett stort antal ärenden som kan bidra
till resultaten.
Särskilt mål 5 – Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk
utveckling och innovation, inklusive ökad energieffektivitet, och
kunskapsöverföring.
Genomförandet baseras på två åtgärder i programmet där båda har ett
bra söktryck och har beviljat över ca 80 % av fördelade medel på totalt
tre ärenden. För hela programperioden förväntas fyra ärenden.
Särskilt mål 6 – Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper
och livslångt lärande.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om främjande av
humankapital och social dialog. Hittills har nio ärenden beviljats stöd
motsvarande ca 80 % av fördelade medel, varav fyra ärenden har
genererat utbetalningar. Utfallsmålet för hela programperioden vara att
skapa sex projekt inom åtgärden.
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Union priority

Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme

2 - Fostering environmentally
sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and
knowledge based aquaculture

Särskilt mål 1 – Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk
utveckling, innovation och kunskapsöverföring.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om innovation inom
vattenbruk. Totalt har 10 projekt beviljats stöd motsvarande hela den
fördelade budgeten och hittills har 4 ärenden genererat utbetalningar.
Särskilt mål 2 – Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för
vattenbruket, inklusive förbättrad säkerhet och förbättrade
arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag.
Genomförandet baseras på två åtgärder för produktiva investeringar
inom vattenbruk och startstöd för hållbara vattenbruksföretag. Hela
budgeten är beviljad för produktiva investeringar medan startstöden
nyttjat ca 61 % av fördelade medel. Totalt har 44 ärenden beviljats stöd
som hittills genererat 29 utbetalningar. Utfallsmålet för det särskilda
målet är totalt 56 ärenden.
Det särskilda målet svarar mot fyra resultatindikatorer som avser
vattenbruksföretagens ekonomiska utveckling och mäter ökad
produktion i volym och värde, samt ökad vinst. Tre av indikatorer har
redan nått programmets slutmål, medan den fjärde indikatorn om ökad
produktion i recirkulerande system till följd av startstöd ännu inte
genererat några resultat. Indikatorn togs fram i samband med senaste
programändring och förväntas ge resultat framöver.
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.
Genomförandet baseras på två åtgärder för miljöinvesteringar inom
vattenbruk och kommunal planering av vattenbruk. Miljöinvesteringar
har beviljats över 50 % av fördelad budget på 18 ärenden som genererat
nio utbetalningar hittills. Söktrycket har hittills varit lågt inom
kommunal planering och där jobbar förvaltande myndighet gentemot
potentiella stödmottagare för att utreda och lösa eventuella problem
kring det låga intresset. Det nationella behovet för åtgärden bedöms
fortfarande som stort och betydelsefullt för vattenbrukets utveckling.
Det särskilda målet svarar mot två resultatindikatorer som avser ökad
produktionsvolym inom ekologiskt- samt recirkulerande vattenbruk.
Målen för ekologisk produktion är snart uppnådda medan de
recirkulerande systemen hittills inte genererat någon produktion. Det
finns dock flera beviljande ärenden under genomförande och målen
kommer sannolikt att nås inom programperioden.
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Union priority

Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
Särskilt mål 4 – Främjande av ett vattenbruk som kan säkerställa en
hög nivå av miljöskydd, främjande av djurhälsa och välbefinnande samt
folkhälsan och allmän säkerhet.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om djurs hälsa och
välbefinnande och hittills har ca 53 % av fördelade medel beviljats
fördelat på två projekt. Det slutliga utfallsmålet är fyra projekt och
kommer att nås.
Särskilt mål 5 – Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper
och livslångt lärande.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om främjande av
humankapital och nätverksbyggande och hittills har ca 80 % av
fördelade medel beviljats stöd till fem projekt, varav ett genererat en
utbetalning. Utfallsmålet på sex ärenden kommer att nås.

3 - Fostering the
implementation of the CFP

Särskilt mål 1 – Bättre och mer lättillgängliga vetenskapliga rön samt
insamling och hantering av data.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om datainsamling och har
hittills beviljat ca 48 % av budget fördelat på 14 beviljade ärenden som
genererat 8 utbetalningar.
Resultatindikatorn mäter ökad andel av fullgjorda
datainsamlingsinbjudningar där Sverige hittills levererat samtliga
datainsamlingar i tid och enligt förväntan.
Särskilt mål 2 – Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad
institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den
administrativa bördan ökas.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om kontroll och tillsyn och
har hittills beviljat ca 54 % av fördelade medel fördelat på 61 beviljade
ärenden som genererat 39 utbetalningar. Antalet investeringar för
privata aktörer har blivit lägre än förväntat och utfallsmålet för åtgärden
kommer inte att nås. Förvaltande myndighet har gått ut med riktade
informationsinsatser för att öka intresset för stödet men behoven verkar
inte finnas inom sektorn. Resterande medel kommer att behövas för
investeringar inom fisket för att utveckla kontrollverksamheten och
därför förväntas fördelad budget att förbrukas inom programperioden.
Resultatindikatorerna mäter kontrollverksamhetens genomförande
baserat på andel kontrollerade landningar och antalet allvarliga
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Union priority

Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
överträdelser. Båda indikatorerna kommer att nå målen för
programperioden.

4 - Increasing employment and
territorial cohesion

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.
Genomförandet baseras på tre åtgärder inom lokalt ledd utveckling om
förberedande stöd, genomförandeprojekt, samt samarbetsprojekt. Hittills
har ca 60 % av fördelade medel beviljats fördelat på 107 beviljade
ärenden som genererat 67 utbetalningar. Utfallsmålen mät både som
antal valda utvecklingsstrategier som är uppnått, samt antal utbetalda
ärenden där förberedande stöd nått utfallsmålet om fyra ärenden och
samarbetsprojekt redan genererat 7 av 11 förväntade projekt. Samtliga
utfallsmål förväntas att nås inom programperioden.
Resultatindikatorerna mäter skapad och bevarad sysselsättning, samt
skapade företag. Antalet slutförda genomförandeprojekt är fortfarande
relativt lågt och målen har inte nåtts för någon av resultatindikatorerna.
Men i förhållande till målvärdena för hela programperioden kommer
redan beviljade projekt tillsammans med resterande medel att kunna
generera förväntade resultat.

5 - Fostering marketing and
processing

Särskilt mål 1 – En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och
vattenbruksprodukter.
Genomförandet baseras på två åtgärder inom saluföring som hittills
beviljat nästan 50 % av fördelade medel fördelat på 43 beviljade
ärenden som hittills genererat 26 utbetalningar. De totala utfallsmålen
på 69 ärenden bedöms kunna nås främst utifrån tillgängliga medel inom
åtgärderna.
Resultatindikatorerna avser ökat värde och volym av försäljning i första
led, inom producentorganisation och för icke-medlemmar till
producentorganisationer. Tre av fyra indikatormål är redan uppnådda
och den fjärde förväntas att nås om det inkommer någon mer ansökan
från sökande som inte är medlem i en producentorganisation.
Särskilt mål 2 – Stimulering av investeringar i berednings- och
saluföringssektorerna.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om beredning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter och har beviljat hela fördelad budget för åtgärden.
Total har 58 ansökningar beviljats och utfallsmålet för åtgärden är 59
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Union priority

Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
ärenden.

6 - Fostering the
implementation of the
Integrated Maritime Policy

Särskilt mål 1 – Främjande av genomförandet av en integrerad
havspolitik.
Genomförandet baseras på två åtgärder inom ökat skydd- och ökad
kunskap om havsmiljön. Ökad kunskap om havsmiljön har beviljat ca
50 % av fördelade medel till ett nationellt projekt som också genererat
en utbetalning. Ökat skydd av havsmiljön har haft lågt söktryck till följd
av att stödmottagare inom nationell förvaltning inte ges stöd för
lönekostnader. Flera diskussioner har förts med både kommissionen och
potentiella stödmottagare för att lösa situationen. Antalet ansökningar
förväntas nu att öka efter senaste programändringen.
Resultatindikatorerna mäter ökad areal områdesskydd men hittills har
inga ärenden slutförts som genererat sådana resultat. Resultaten är också
beroende på vilken typ av projektansökningar som inkommer och
resultatindikatorerna behöver därför inte vara relevanta för ärenden
inom åtgärderna.

7 - Technical assistance

Särskilt mål 1 – Tekniskt stöd.
Genomförandet baseras endast på åtgärden om tekniskt stöd som hittills
beviljat ca 33 % av fördelade medel på 32 beviljade ärenden.
Budgetutnyttjande förväntas öka i takt med ökade nationella
revisionskostnader. Det finns inga specifika mål eller indikatorer för
åtgärden.
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11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned
An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate
Union priority
1 - Promoting environmentally
sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and
knowledge based fisheries

Assessment whether progress made toward milestones and targets is
sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial
actions taken or planned
Resultatramen för unionsprioriteringen mäts mot två utfallsindikatorer
och en ekonomisk indikator.
Utfallsindikator 1.4 har ett utfall på 36 ärenden som ska mätas mot
delmålet 25 och slutmålet 146. Delmålet är uppnått och med 64
beviljade ärenden i systemet finns goda förutsättningar att även nå
slutmålet.
Utfallsindikator 1.6 har ett utfall på 13 ärenden som ska mätas mot
delmålet 6 och slutmålet 46. Delmålet är uppnått och med 31 beviljade
ärenden i systemet finns goda förutsättningar att även nå slutmålet.
Den ekonomiska indikatorn summerar till 3 608 949 Euro och mäts
mot delmålet 3 472 455 Euro och slutmålet 39 430 078 Euro. Delmålet
är uppfyllt och med 21 377 655 Euro i beviljade stödberättigande
offentliga kostnader finns goda förutsättningar att även nå slutmålet.

2 - Fostering environmentally
sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and
knowledge based aquaculture

Resultatramen för unionsprioriteringen mäts mot två utfallsindikatorer
och en ekonomisk indikator.
Utfallsindikator 2.1 har ett utfall på 4 ärenden som ska mätas mot
delmålet 2 och slutmålet 7. Delmålet är uppnått och med 10 beviljade
ärenden i systemet är slutmålet redan uppfyllt.
Utfallsindikator 2.2 har ett utfall på 29 ärenden som ska mätas mot
delmålet 14 och slutmålet 54. Delmålet är uppnått och med 50
beviljade ärenden i systemet finns goda förutsättningar att även nå
slutmålet.
Den ekonomiska indikatorn summerar till 3 745 847 Euro och mäts
mot delmålet 3 408 820 Euro och slutmålet 19 785 458 Euro. Delmålet
är uppfyllt och med 13 753 703 Euro i beviljade stödberättigande
offentliga kostnader finns goda förutsättningar att även nå slutmålet.

3 - Fostering the implementation
of the CFP

Resultatramen för unionsprioriteringen mäts mot en utfallsindikator
och en ekonomisk indikator.
Utfallsindikator 3.2 har ett utfall på 1 som ska mätas mot delmålet 1
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Union priority

Assessment whether progress made toward milestones and targets is
sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial
actions taken or planned
och slutmålet 2. Delmålet är uppnått och med 14 beviljade ärenden i
systemet kommer slutmålet att nås.
Den ekonomiska indikatorn summerar till 20 956 047 Euro och mäts
mot delmålet 14 661 608 Euro och slutmålet 71 208 344 Euro.
Delmålet är uppfyllt. Åtgärderna inom unionsprioritering 3 genomförs
främst av myndigheter under hela programperioden och beviljanden
sker därför årligen och successivt över hela programperioden. Med 36
100 472 Euro i beviljade stödberättigande offentliga kostnader finns
därför goda förutsättningar att även nå slutmålet.

4 - Increasing employment and
territorial cohesion

Resultatramen för unionsprioriteringen mäts mot en utfallsindikator
och en ekonomisk indikator.
Utfallsindikator 4.1 har ett utfall på 13 utvalda lokala
utvecklingsstrategier som ska mätas mot delmål och slutmål 10. Både
delmål och slutmål är därför redan uppfyllda.
Den ekonomiska indikatorn summerar till 2 655 893 Euro och mäts
mot delmålet 608 799 Euro och slutmålet 16 686 532 Euro. Delmålet
är uppfyllt och med 9 230 286 Euro i beviljade stödberättigande
offentliga kostnader finns goda förutsättningar att även nå slutmålet.

5 - Fostering marketing and
processing

Resultatramen för unionsprioriteringen mäts mot en utfallsindikator
och en ekonomisk indikator.
Utfallsindikator 5.3 har ett utfall på 38 ärenden som ska mätas mot
delmålet 10 och slutmålet 59. Delmålet är uppnått och med 58
beviljade ärenden i systemet finns goda förutsättningar att även nå
slutmålet.
Den ekonomiska indikatorn summerar till 4 056 794 Euro och mäts
mot delmålet 1 277 712 Euro och slutmålet 8 881 801 Euro. Delmålet
är uppfyllt och med 7 370 446 Euro i beviljade stödberättigande
offentliga kostnader finns goda förutsättningar att även nå slutmålet.

6 - Fostering the implementation
of the Integrated Maritime
Policy

Resultatramen för unionsprioriteringen mäts mot en utfallsindikator
och en ekonomisk indikator.
Utfallsindikator 6.2 har ett utfall på 4 ärenden som ska mätas mot
delmålet 3 och slutmålet 15. Delmålet avser ärenden med
delutbetalningar samt påbörjade ärenden som kan bidra med utfall.
Delmålet är uppnått men endast 4 ärenden har hittills beviljats stöd.
Åtgärden för ökat skydd av havsmiljön har haft lågt söktryck till följd
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Union priority

Assessment whether progress made toward milestones and targets is
sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial
actions taken or planned
av att stödmottagare inom nationell förvaltning inte ges stöd för
lönekostnader. Flera diskussioner har förts med både kommissionen
och potentiella stödmottagare för att lösa situationen. Antalet
ansökningar förväntas nu att öka efter senaste programändringen och
det finns goda förutsättningar att även nu slutmålet.
Den ekonomiska indikatorn summerar till 605 112 Euro och mäts mot
delmålet 712 106 Euro och slutmålet 7 409 267 Euro. Delmålet
motsvarar 85 % av delmålet och är därför uppfyllt. Utbetalningen har
genomförts under 2019 men avser enbart kostnader som uppstått före
årsskiftet 2018/19. Totalt har 1 775 886 Euro i stödberättigande
offentliga kostnader beviljats. För att nå slutmålet krävs fler
ansökningar främst inom åtgärden om ökat skydd av havsmiljön.
Enligt utfallsresonemanget ovan förväntas fler ansökningar inkomma
efter senaste programändring och slutmålet för den ekonomiska
indikatorn förväntas därför bli uppfyllt till programperiodens slut.

7 - Technical assistance
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Unionsprioritering 7 ingår inte i resultatramen, men hittills har
utbetalts 2 783 182 Euro i totala stödberättigande offentliga utgifter
och hela budgeten på 9 773 540 EURO förväntas bli utbetalt innan
programperiodens slut.
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12.
HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO
1303/2013)
12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set
out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership and multi-level governance, with
particular emphasis on the role of partners in the implementation of the programme.
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.

Arbetet med övervakningskommittén går smidigt och ledamöterna är engagerade. Under 2018 hade vi två
möten med övervakningskommittén. Vid ett av dessa hade vi även studiebesök. Detta dels för att
kompetensutveckla och se vad medlen i programmet går till, och dels för att ledamöterna skulle lära känna
varandra så att vi ska ha ett bra diskussionsklimat med högt till tak under mötena.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set
out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of equality between men and women
and non-discrimination, including accessibility for disabled persons as well as the arrangements
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the Operational Programme.
I det svenska havs- och fiskeriprogrammet konstateras att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar,
rättigheter och möjligheter. Fiskeri- och även vattenbrukssektorn är traditionellt mansdominerade
branscher. Kvinnor är i högre utsträckning verksamma i branscher utanför det traditionella fisket,
exempelvis servicebranscher och turism.
Förvaltningsmyndigheten samlar in könsuppdelad statistik för programmets åtgärder där så är möjligt,
samt möjliggör att ansökningar kan visa om ansökan genomförs tillsammans med någon annan. Vidare ser
förvaltningsmyndigheten till att informationsmaterialet för samtliga delar av programmet
jämställdhetsintegreras.
När det gäller frågan om icke-diskriminering och tillgänglighet säkerställer handläggningen av ärenden
inom programmet att diskriminering på olika grund inte får ske och att tillgänglighet garanteras både i
förhållande till möjlighet att få stöd genom programmet och till möjlighet att ta del av information av
relevans för potentiella stödmottagare. Däremot har varken jämställdhetsperspektivet eller ickediskriminering integrerats i havs- och fiskeriprogrammets urvalskriterier på projektnivå.
Datainsamlingsförordningen förstärker insamlingen av socioekonomiska data för att vi på ett bättre och
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mer detaljerat sätt ska kunna följa utvecklingen inom branscherna. Sverige planerar att samla in de
uppgifter som förordningen förordar.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set
out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable development, including an overview
of the actions taken to promote sustainable development.
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.

Jordbruksverket arbetar genomgående med miljö- och klimatfrågor. Det miljöarbete som Sverige bedriver
sker enligt 16 miljömål och ett generationsmål, som riksdagen beslutat om. Syftet med miljömålen är att
uppnå en miljömässigt hållbar långsiktig utveckling. Generationsmålet anger vad som krävs för att nå
målen inom en generation. Jordbruksverket verkar för att miljö- och generationsmålen ska nås och har
därför tagit fram en genomförandeplan med åtgärder för att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.
Genomförandeplanen består av de åtgärder Jordbruksverket redan har åtagit sig att genomföra och
dessutom har även det interna miljöarbetet lyfts in i genomförandeplanen.
Åtgärderna berör klimat, växtskydd, växtnäring, biologisk mångfald, kulturmiljöer, landskap,
vattenförvaltning och resurshushållning. Jordbruksverket genomför ett omfattande arbete då miljö är
prioriterade inom både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Inom
landsbygdsprogrammet läggs stora resurser på olika miljöersättningar och ekologisk produktion. Några
exempel på miljötjänster är åtgärder som syftar till att minska kväveläckage eller som minskar riskerna
med kemiska bekämpningsmedel. Havs- och fiskeriprogrammet har en tydlig inriktning mot miljö då ett
stort antal av åtgärderna har urvalskriterier som prioriterar miljö och hållbarhet.
Programmen har bättre förutsättningar för målstyrning än tidigare genom att Jordbruksverket har
implementerat urvalskriterier i urvalet av ansökningar i exempelvis företags- och projektstöd.
Programmens måluppfyllnad gällande miljö och klimat följs upp med indikatorer.
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13.
REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data. A clarification on
the given values may be provided, particularly if the actual data is lower than the planned.
Programmets finansiella genomförande går enligt plan och hittills har genomförda utbetalningar levererat
över delmålen i resultatramen och enligt N+3-regeln. Programmets medel för att uppnå
klimatförändringsmålen bedöms därför användas som planerat.
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14.
SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION (EU) NO
1303/2013)
Information and assessment should be provided on the Operational Programme's contribution to achieving
the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Åtgärderna inom havs- och fiskeriprogrammets sex unionsprioriteringar bidrar till totalt tre av de elva
tematiska målen. Programmet bidrar till mål 3, 6 och 8. Vid slutet av 2018 var knappt 55 procent av
programmets budget på ca 173 miljoner euro beslutad och drygt 22 procent utbetald. Efterfrågan inom
programmet är generellt god även om det förekommer skillnader mellan specifika åtgärder. Utfallet för de
tematiska målen ligger inom ramen för de förväntade nivåerna. Samtliga av de delmål som fastställts för
finansiella och fysiska indikatorer i programmets resultatram har uppnåtts.
Tematiskt mål 3 – Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Åtgärder inom havs- och fiskeriprogrammet med koppling till tematiskt mål 3 handlar bland annat om att
främja och stärka konkurrenskraft och lönsamhet för företagen inom fisket, och vattenbruket samt att
uppnå en bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Exempel på åtgärder
inom tematiskt mål 3 är diversifiering inom fiske, produktiva investeringar i vattenbruk samt bilda
producent- eller branschorganisationer. Budgeten för tematiskt mål 3 i havs- och fiskeriprogrammet
uppgår till drygt 30 miljoner euro. I målet ingår insatser inom programmets unionsprioritering 1, 2 och 5.
Vid slutet av 2018 hade ca 70 procent av budgeten intecknats i beslut och ca 24 procent betalats ut.
Beviljandegraden överstiger förväntat utfall och utbetalningarna förväntas därför också öka under
kommande period. Samtliga delmål i programmets resultatram med koppling till tematiskt mål 3 har
uppnåtts.
Tematiskt mål 6 – Bevara miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande
Havs- och fiskeriprogrammets bidrag till tematiskt mål 6 omfattas av åtgärder inom programmets
unionsprioritering 1, 2, 3 och 6. Åtgärder inom tematiskt mål 6 syftar i första hand till att främja
genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och stödja implementeringen av havsmiljödirektivet.
Stödåtgärderna omfattar bland annat datainsamling och fiskerikontroll, bevarandeprojekt för skyddade
områden och återställande av akvatisk mångfald samt utveckling av skonsamma och selektiva
fiskeredskap. Åtgärdernas sammanlagda budget uppgår till drygt 111 miljoner euro vilket motsvarar
nästan 69 procent av den totala programbudgeten. Till och med 2018 hade 50 procent av avsatt budget
intecknats i stöd och drygt 22 procent betalats ut. Även om utfallet ligger något under förväntade nivåer är
delmålen i programmets resultatram uppfyllda.
Tematiskt mål 8 – Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
Insatser inom programmet med koppling till tematiskt mål 8 riktar sig främst mot att vitalisera lokala
samhällen med anknytning till fiske och vattenbruk genom stöd till utbildning och lokalt ledd utveckling
(LLU). I målet ingår programmets unionsprioritering 1, 2 och 4.
Budgeten för tematiskt mål 8 inom havs- och fiskeriprogrammet uppgår till drygt 20 miljoner euro.
Resultatramens delmål är uppnådda och vid slutet av 2018 var 59 procent av total budget intecknad i
beslut och ca 15 procent av budgeten utbetald. Utfallet för beviljat stöd ligger inom förväntade nivåer och
andelen utbetalt stöd förväntas därför också öka under kvarvarande programperiod.
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Anpassning av programmet utifrån behov
Havs- och fiskeriprogrammet
Havs- och fiskeriprogrammet har ändrats vid ett tillfälle sedan programstart. Programändringen beslutades
av EU-kommissionen den 5 december 2018 och omfattade ett antal budgetjusteringar till syfte att anpassa
genomförandet och öka möjligheten att uppnå fastställda mål inom programmet. Programändringen
innebar bland annat ett ökat fokus på miljöanpassning och ökad hållbarhet inom fiske och vattenbruk samt
utökade investeringsmöjligheter för att utveckla det småskaliga fisket. Som en konsekvens av genomförda
budgetjusteringar och att vissa mål visat sig baseras på felaktiga antaganden eller påverkats av externa
faktorer genomfördes även ett antal måljusteringar. Bland annat skrevs flera utfallsmål ner till följd av att
kostnadsbilden för genererade projekt och investeringar visat sig öka jämfört med föregående
programperiod. Programändringen innebar även sänkta delmål för resultatramens finansiella indikatorer i
unionsprioritering 4 och 6 samt för den fysiska indikatorn i unionsprioritering 3. För att öka
genomförandet i programmet genomfördes även en omfördelning av reserverade medel inom
programmets befintliga budgetram i samband med programändringen.
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15.
ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE FRAMEWORK
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the
performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member
States should outline the underlying reasons for failure to achieve these in the report of 2019 (for
milestones) and the report by the deadline referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
(for targets)
Samtliga delmål för finansiella indikatorer och utfallsindikatorer i programmets resultatram bedöms vara
uppfyllda.
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16.

WHERE APPROPRIATE, THE CONTRIBUTION TO MACRO-REGIONAL AND SEA
BASIN STRATEGIES.

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for
growth and jobs goal", article 111(3) and 4(d) on "implementation reports for the Investment for growth
and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional
and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS
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EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
WestMED Sea Basin Strategy (WestMED)
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EUSBSR
Objective(s), policy area(s) and horizontal action(s) that the programme is relevant to:
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Objectives
1 - Save the Sea
2 - Connect the Region
3 - Increase Prosperity
Policy areas
4.1 - Bioeconomy
4.2 - Culture
4.3 - Education
4.4 - Energy
4.5 - Hazards
4.6 - Health
4.7 - Innovation
4.8 - Nutri
4.9 - Safe
4.10 - Secure
4.11 - Ship
4.12 - Tourism
4.13 - Transport
Horizontal actions
5.1 - Capacity
5.2 - Climate
5.3 - Neighbours
5.4 - Spatial planning
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSBSR
A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Policy Area Coordinators,
Horizontal Action Coordinators, or members of the Steering Committees/Coordination Groups)
participating in the Monitoring Committee of the programme
Yes  No 
Name and function
Hans- Olof Stålgren, Policy Area Coordinator
B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the
EUSBSR
Yes  No 
C. Has the programme invested EU funds in the EUSBSR:
Yes  No 
Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSBSR:
ERDF
CF
ESF
EAFRD
EMFF
ENI
any other funds

135,800.00

If "any other funds" please name the funds
n.a
D.Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2017)
There are six ongoing projects related to the problems with seals and cormorants in the Baltic Sea area.
All projects are expected to be finalized by 2019-12-31
E. Does your programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific
targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the
indicator)
For "Save the Sea" the sub-objectives coprresponding to the specific targets in the program are no 1, 2
and 4, For Connect the Region, the sub-objective is: no 3, For Increase prosperity the sub-objectives are
no 2,3 and 4
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