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EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne
30. listopadu 2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní
politiky1, a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se
stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství2, a zejména na
články 75 a 110 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s články 75 a 110 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne
25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu
Evropských společenství3 (dále jen „finanční nařízení“), a čl. 90 odst. 1 nařízení
Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích
pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství4 (dále jen „prováděcí
pravidla“), musí závazku výdajů z rozpočtu Evropské unie předcházet rozhodnutí
o financování, které stanoví základní prvky akce zahrnující výdaj z rozpočtu a které je
přijato orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Podle článku 110 finančního nařízení musí být pro granty přijat roční pracovní
program.

(3)

Pracovní program představuje dostatečně přesný rámec ve smyslu čl. 90 odst. 2 a 3
prováděcích pravidel a toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování, pokud
jde o výdaje stanovené v pracovním programu pro granty a veřejné zakázky.
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(4)

Podle čl. 168 odst. 1 písm. c) prováděcích pravidel mohou být granty poskytnuty bez
výzvy k předkládání návrhů ve prospěch subjektů majících de iure nebo de facto
monopol. Orgány státní správy středomořských členských států pořádající
středomořské fórum pobřežních stráží, které určí členské státy, mají výlučné odborné
znalosti nebo pravomoci, a mají proto de facto monopol, což odůvodňuje udělení
grantů těmto orgánům jako příspěvku k jejich práci bez výzvy k předkládání návrhů.

(5)

Toto rozhodnutí o financování se může vztahovat rovněž na platby úroků z prodlení na
základě článku 83 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a čl. 106 odst. 5 nařízení (ES,
Euratom) č. 2342/2002.

(6)

Za účelem uplatňování tohoto rozhodnutí je vhodné vymezit pojem „podstatná změna“
ve smyslu čl. 90 odst. 4 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro
integrovanou námořní politiku zřízeného článkem 14 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1255/2011,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Přijímá se pracovní program pro granty a veřejné zakázky v rámci programu na podporu
dalšího rozvoje integrované námořní politiky (dále jen „pracovní program“), který je stanoven
v příloze. Tento pracovní program představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Článek 2
Maximální příspěvek pro pracovní program je stanoven ve výši 39 700 000 EUR a bude
financován z rozpočtové linie 11 09 05 souhrnného rozpočtu Evropské unie takto:
a)

pro rok 2011: 23 140 000 EUR

b)

pro rok 2012: 16 560 000 EUR

Tyto prostředky mohou zahrnovat rovněž úroky z prodlení.
Článek 3
Souhrnné změny částek přidělených na konkrétní akce nepřevyšující 15 % maximální výše
příspěvku stanovené v článku 2 se nepovažují za podstatné ve smyslu čl. 90 odst. 4 nařízení
(ES, Euratom) č. 2342/2002, pokud tyto změny významně neovlivňují charakter a cíl
pracovního programu.
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Odpovědná schvalující osoba může takové změny přijmout v souladu se zásadami řádného
finančního řízení a proporcionality.
V Bruselu dne 12.3.2012.

Za Komisi
Maria DAMANAKI
členka Komise

PŘÍLOHA 1
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PŘÍLOHA 1
Program na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky (2011–2013) –
pracovní program na rok 2011
1.

GRANTY

ROZPOČTOVÁ LINIE 11 09 05
1.1.

Rozvoj meziodvětvových nástrojů

Právní základ: čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zavedení programu na
podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky (dále jen „nařízení o integrované
námořní politice“).
Rozvoj zvláštních nástrojů pro integrovanou námořní politiku zajišťujících součinnost mezi
odvětvovými politikami (tzv. „meziodvětvových nástrojů“) uznali spoluzákonodárci za
klíčovou prioritu programu pro integrovanou námořní politiku.
1.1.1.

Projekt týkající se územního plánování námořního prostoru ve Středozemním moři
a Černém moři

Územní plánování námořního prostoru se obecně uznává jako zásadní nástroj na podporu
řádného řízení moří a oceánů, včetně provádění Protokolu o integrovaném řízení pobřežních
zón Barcelonské úmluvy. Navzdory probíhajícím činnostem některých členských států EU při
provádění územního plánování námořního prostoru na vnitrostátní nebo regionální úrovni je v
současnosti přeshraniční spolupráce mezi členskými státy omezená. Komise proto usiluje o
podnícení rozvoje přeshraničního, ekosystémového přístupu k územnímu plánování
námořního prostoru v evropských mořských oblastech, mimo jiné prostřednictvím projektů se
spolufinancováním EU v různých mořských oblastech EU. Potenciálními příjemci v těchto
projektech jsou veřejné subjekty v členských státech hraničících s mořskou oblastí (v tomto
případě Středozemním mořem a Černým mořem) a rovněž příslušné regionální úmluvy pro
mořské prostředí (v tomto případě Barcelonská úmluva a Bukurešťská úmluva). Projekt musí
zahrnovat orgány podílející se na námořních činnostech, které mají dopad na území.
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Typ

Grantová dohoda pro akci – výzva k předkládání návrhů

Rozpočet

1 000 000 EUR

Popis

Zkušební projekt k získání praktických znalostí a zkušeností
při provádění územního plánování námořního prostoru
v jedné či více přeshraničních mořských oblastech
nacházejících se ve Středozemním/Černém moři, které
budou vybrány partnery projektu. Ve vybrané oblasti nebo
oblastech by měli partneři konkrétně ověřit provádění
územního plánování námořního prostoru, včetně provedení
počátečního posouzení, vypracování územního plánu
námořního prostoru a navržení postupu monitorování
a hodnocení. Projekt by měl zajistit přidanou hodnotu pro

5

CS

činnosti založené na spolupráci, které již v této oblasti
probíhají, a měl by určit stávající a potenciální překážky
a zformulovat doporučení k uplatňování územního plánování
námořního prostoru v přeshraničních oblastech. Měl by
rovněž přezkoumat vazby mezi územním plánováním
námořního prostoru a integrovaným řízením pobřežních zón,
a tak přispět k lepšímu pochopení podobností a rozdílů mezi
oběma koncepcemi.
Cíle
a
výsledky

očekávané Cílem je podnítit rozvoj přeshraničního územního plánování
námořního prostoru založeného na ekosystémech v souladu
s 10 hlavními zásadami stanovenými ve sdělení z roku 2008
o rozvrhu pro územní plánování námořních prostor. Je nutno
určit stávající a potenciální překážky a zformulovat
doporučení na podporu uplatňování přeshraničního
územního plánování námořního prostoru v celé EU. Je třeba
rovněž přezkoumat vazby mezi územním plánováním
námořního prostoru a integrovaným řízením pobřežních zón.

Základní kritéria
výběr a udělení

pro Kritéria pro výběr: Žadatelé musí mít ekonomickou,
finanční, technickou a odbornou způsobilost, která je
potřebná pro provedení a dokončení navrhovaného projektu.
Žádost musí prokazovat právní postavení žadatele a jeho
finanční a provozní způsobilost provést navrhovaný projekt.
Kritéria pro udělení:
– Relevantnost: Žadatelé by měli popsat, jak rozumí cílům
projektu, jak se jejich návrh zabývá těmito cíli a do jaké
míry bude mít projekt dopad na stávající záležitosti
související s územním plánováním námořního prostoru ve
vybrané
oblasti
nebo
oblastech.
– Přidaná hodnota a inovace: Žadatelé by měli prokázat, že
projekt rozšíří stávající znalosti a zkušenosti, které jsou
důležité pro rozvoj společného přístupu k územnímu
plánování námořního prostoru v EU, a nakolik představuje
návrh inovativní přístup k územnímu plánování námořního
prostoru. Pozornost je třeba věnovat zejména výběru vhodné
oblasti či oblastí pro přeshraniční územní plánování
námořního
prostoru.
– Metodika: Žadatelé by měli popsat navrhované pracovní
metody k dosažení včasného a úspěšného provedení
projektu. Žadatelé by měli zejména poskytnout podrobný
harmonogram / pracovní plán. Žadatelé by měli rovněž
popsat, jak zajistí dostatečnou výměnu údajů, které jsou
potřebné pro územní plánování námořního prostoru, mezi
účastníky projektu, a v čem spatřují hlavní problémy
u takovéto výměny údajů (např. právní, správní nebo
technické
překážky).
– Způsob provedení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že
budou uvolněny zdroje (pracovníci, zařízení, finanční
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prostředky), které jsou přiměřené k dosažení včasného
a úspěšného provedení projektu. Žadatelé by měli zejména
prokázat, že způsob provedení je nákladově efektivní.
– Řízení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že organizační
a řídicí struktura navrhovaná pro daný projekt postačuje
k dosažení požadované kvality, dodržení lhůt a vytvoření
skutečného
partnerství.
– Šíření a zviditelnění: Žadatelé by měli popsat plán šíření a
to, jak hodlají zajistit, aby byly výsledky projektu optimálně
využity ostatními subjekty, které se na něm nepodílely.
Míra spolufinancování

Nejvýše 80 % způsobilých nákladů

Přibližný harmonogram

Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna ve 4. čtvrtletí
roku 2012.

1.2.

Rozvoj a provádění strategií pro mořské oblasti

Právní základ: čl. 2 písm. d), čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o integrované
námořní politice
Hlavními cíli spolupráce na úrovni mořské oblasti je zlepšení kvality života v pobřežních
regionech s přihlédnutím k potřebě udržitelnosti, pracovních příležitostí a dostupnosti.
Komise bude v úzké spolupráci s členskými státy a třetími zeměmi podporovat rozvoj
námořní správy a odborných znalostí v návaznosti na mechanismy a projekty námořní
spolupráce s cílem zajistit jejich přidanou hodnotu a udržitelnost. Mnoha dobrým nápadům
chybí zdroje potřebné pro jejich realizaci. Mimoto lze podporovat konkrétní zkušební
projekty týkající se určitých námořních funkcí a umožnit členským státům a třetím zemím
zlepšení spolupráce (např. akční plán pro Atlantský oceán a Jadersko-jónskou podoblast).
Tato podpora kvality bude klíčem k předložení kvalitních návrhů před zavedením
regionálních fondů ze strany členských států prostřednictvím strategií pro mořské oblasti.
Potenciálními příjemci jsou celostátní, regionální a místní orgány a rovněž ostatní zúčastněné
strany, jako jsou nevládní organizace, organizace sociálních partnerů nebo soukromé podniky.
1.2.1.

Zkušební projekty týkající se spolupráce při plnění různých námořních funkcí na
subregionální úrovni nebo na úrovni mořské oblasti

Větší spolupráce nebo koordinace mezi operativními námořními orgány na regionální úrovni
nebo na úrovni EU je cílem, který sleduje Evropský parlament, Komise a v poslední době i
členské státy. Cílem projektu je ověření této spolupráce v praxi za účelem změření nákladů
a přínosů a začlenění kultury přeshraniční a meziodvětvové spolupráce – přispívající
například k rozvoji společného prostředí pro sdílení informací (CISE). Potenciálními příjemci
jsou orgány veřejné správy vykonávající námořní funkce na celostátní nebo místní úrovni.
Projekt však má přinést prospěch správním orgánům i občanům členských států.
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Typ

Grantová dohoda pro akci – výzva k předkládání návrhů

Rozpočet

2 100 000 EUR

Popis

Zkušební projekt nejméně v jednom regionu/subregionu
(např. Jadersko-jónská oblast, Černé moře, západní

7

CS

Středomoří, Severní moře, Baltské moře) za účelem posílení
přeshraniční spolupráce při plnění funkcí například v oblasti
reakce na znečištění moří, řízení námořní dopravy, reakce na
havárie a katastrofy, pátrání a záchrany, kontroly rybolovu,
celních a hraničních kontrol, příslušných činností dohledu
a rovněž souvisejícího prosazování námořního práva.
Cíle
a
výsledky

očekávané Hlavním cílem je podpora další přeshraniční operativní
spolupráce mezi orgány veřejné správy při plnění nejméně
tří výše uvedených funkcí v příslušném regionu/subregionu;
spolupráce se bude rozvíjet zkušebně a budou posouzeny
příslušné náklady a přínosy. Každá zkušební spolupráce
a analýza nákladů a přínosů povede k závěrům, které se
použijí ve větším měřítku, případně u všech mořských
oblastí v EU, a poskytnou informace rovněž pro rozvoj
společného prostředí pro sdílení informací.

Základní kritéria
výběr a udělení

pro Kritéria pro výběr:
Žadatelé musí mít ekonomickou, finanční, technickou
a odbornou způsobilost, která je potřebná pro provedení
a dokončení navrhované akce. Žádost musí prokazovat
právní postavení žadatele a jeho finanční a provozní
způsobilost provést navrhovaný projekt.
Kritéria pro udělení:
– Relevantnost: Žadatelé by měli popsat, jak rozumí cílům
projektu, jak se jejich návrh zabývá těmito cíli a do jaké
míry bude mít projekt dopad na současnou situaci, pokud jde
o náklady/přínosy a účinnost při uplatňování mezinárodního
námořního práva a námořního práva EU prostřednictvím
přeshraniční spolupráce při plnění nejméně tří výše
uvedených funkcí ve vybrané oblasti nebo oblastech. Je
nutno prokázat rovněž dodržení těchto kritérií: 1) spolupráce
různých orgánů vykonávajících příslušné funkce nejméně ze
dvou členských států, 2) možná účast třetích zemí
(kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí
nebo zemí, na něž se zaměřuje evropská politika sousedství).
– Přidaná hodnota a inovace: Žadatelé by měli prokázat, že
projekt zvýší stávající účinnost, rozšíří znalosti a zkušenosti,
které jsou důležité pro plnění námořních funkcí, a nakolik
návrh představuje inovativní přístup ke stávající přeshraniční
spolupráci mezi námořními orgány. Pozornost je třeba
věnovat zejména výběru vhodné oblasti nebo oblastí pro
přeshraniční spolupráci. Projekt nekopíruje stávající modely
námořní spolupráce/koordinace založené na právních
předpisech EU (např. SafeSeaNet, CleanSeaNet, síť
pohotovostních plavidel pro odstraňování ropného
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znečištění) nebo projekty (např. MONINFO, SafeMed II).
– Metodika: Žadatelé by měli popsat navrhované pracovní
metody k dosažení včasného a úspěšného provedení
projektu. Žadatelé by měli zejména poskytnout podrobný
harmonogram / pracovní plán. Žadatelé by měli rovněž
popsat, jak zajistí dostatečnou výměnu údajů mezi účastníky
projektu a v čem spatřují hlavní problémy u takovéto
výměny údajů (např. právní, správní nebo technické
překážky).
– Způsob provedení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že
budou uvolněny zdroje (pracovníci, zařízení, finanční
prostředky), které jsou přiměřené k dosažení včasného
a úspěšného provedení projektu. Žadatelé by měli zejména
prokázat, že způsob provedení je nákladově efektivní.
– Řízení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že organizační
a řídicí struktura navrhovaná pro daný projekt postačuje
k dosažení požadované kvality, dodržení lhůt a vytvoření
skutečného partnerství.
– Šíření a zviditelnění: Žadatelé by měli popsat plán šíření a
to, jak hodlají zajistit, aby byly výsledky projektu optimálně
využity ostatními subjekty, které se na něm nepodílely.
Míra spolufinancování

Nejvýše 80 % způsobilých nákladů

Přibližný harmonogram

Výzvy k předkládání návrhů budou zveřejněny v 3. čtvrtletí
roku 2012, projekty budou zahájeny v 1. čtvrtletí roku 2013.
Projekty v délce 6–12 měsíců.

1.3.

Vnější spolupráce a koordinace mezinárodního rozměru integrované námořní
politiky

Právní základ: čl. 2 písm. e), čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o integrované
námořní politice
1.3.1.

Středomořské fórum pobřežních stráží

Účinné reagování na problémy ve sdílených mořských oblastech není možné bez mezinárodní
spolupráce. Fórum je otevřená platforma pro spolupráci mezi námořními orgány vedená
členským státem, která se zaměřuje na bezpečnější, zabezpečenější a udržitelnější námořní
prostor ve Středomoří. První fórum uspořádala v roce 2009 Itálie (pobřežní stráž). Komise se
rozhodla podpořit oživení fóra a další fórum v roce 2012 bude nyní hostit Francie (Secrétariat
Général de la Mer), za níž bude v roce 2013 následovat jiná středomořská země. Příjemci
budou příslušné orgány hostitelských zemí určené členskými státy.
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Typ

Grantová dohoda pro akci

Rozpočet

300 000 EUR

9

CS

S odkazem na sdělení Evropské komise „Cesta
k integrované námořní politice za účelem lepší správy
Středozemního moře“ [KOM(2009) 466 v konečném znění]
a sdělení „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu
s jižním Středomořím“ (KOM(2011) 200 v konečném znění)
a v návaznosti na dosažené úrovně spolupráce v tomto
ohledu se v roce 2012 a 2013 uskuteční fórum podporující
spolupráci v oblasti námořních funkcí a funkcí pobřežní
stráže mezi státy na pobřeží Středozemního moře.
Hostitelskou zemi a příjemce tohoto grantu určí členské
státy. Pro rok 2012 bude grant udělen Francii, pro rok 2013
je toto ještě nutno určit.

Popis

Cíle
a
výsledky

očekávané Hlavním cílem je stanovit rámec pro spolupráci mezi
subjekty vykonávajícími funkce například v oblasti reakce
na znečištění moří, řízení námořní dopravy, reakce na
havárie a katastrofy, pátrání a záchrany, přizpůsobování se
změně klimatu a předcházení rizikům, kontroly rybolovu
a souvisejícího prosazování.

Základní kritéria
výběr a udělení

pro Hostitelské země určí pro jednotlivé roky členské státy.
Monopolní situace: přímá dotace pro pořadatele fóra.

Míra spolufinancování

Nejvýše 80 % způsobilých nákladů

Přibližný harmonogram

Smlouva v 1. čtvrtletí roku 2012

2.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ROZPOČTOVÁ LINIE 11 09 05
2.1.

Námořní správa

Právní základ: čl. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
2.1.1.

Rozvoj a provádění integrované správy námořních a pobřežních záležitostí
a zviditelnění integrované námořní politiky

Cílem je zajistit, aby členské státy a regiony dosáhly pokroku při přijímání vlastních
integrovaných námořních strategií, při prosazování výměny osvědčených postupů a v dialogu
se zúčastněnými stranami a rovněž při zvyšování informovanosti o integrované námořní
politice.
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Typ

Služby a dodávky

Rozpočet

1 400 000 EUR

Popis

Cílem této akce je podporovat a usnadňovat sdílení informací,
výměnu osvědčených postupů, využívání a posilování součinnosti
a dialogu se zúčastněnými stranami a mezi nimi, včetně
sociálních partnerů, a to pořádáním konferencí a seminářů,
například konferencí na úrovni mořské oblasti, s cílem prosazovat
osvědčené postupy, pokud jde o záležitosti jako územní plánování
námořního prostoru. Zviditelnění akcí může zahrnovat mimo jiné
správu internetových stránek (MARATLAS, námořní fórum),
publikace, audiovizuální materiály, stánky a veletrhy.

Způsoby provádění

Na základě rámcové smlouvy týkající se pořádání konferencí a
seminářů o společné rybářské politice a námořních záležitostech
(ref. č. MARE/2008/08) a rámcové smlouvy týkající se
„informačních a komunikačních činností souvisejících se
společnou rybářskou politikou a integrovanou námořní politikou
EU“ (ref. č. MARE 2008/04), rovněž na základě rámcových
smluv spravovaných GŘ ESTAT a GŘ DIGIT a prostřednictvím
vzájemného pověření s GŘ DIGIT a správních ujednání s
ostatními GŘ (např. SVS) budou uzavřeny zvláštní smlouvy. Na
pořádání konferencí může být rovněž zadáno až 5 přímých
zakázek.

Přibližný
harmonogram

Zakázky budou rozloženy na roky 2012 a 2013.

2.2.

Rozvoj meziodvětvových nástrojů

2.2.1.

Studie týkající se posouzení dopadů jako součást provádění plánu vytváření
společného prostředí pro sdílení informací (CISE) a příprava sdělení EP/Radě v
roce 2013

Právní základ: čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 a čl. 5. odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
Iniciativa Komise týkající se integrace námořního dohledu spojuje příslušné orgány členských
států ze všech námořních odvětví s cílem umožnit výměnu údajů v oblasti námořního
dohledu. Tato spolupráce zvýší účinnost a nákladovou efektivnost dohledu a zlepší zvládání
událostí na moři v reálném čase. Základem posouzení dopadů vedoucího k možným návrhům
politiky v roce 2013 je změření těchto kladných dopadů a zajištění náležitého uvážení všech
právních parametrů.
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Typ

Služby

Rozpočet

1 450 000 EUR

Popis

Studie týkající se koncepčního rozvoje CISE. Tyto studie budou
zahrnovat technické, právní, finanční, environmentální a sociální
aspekty, které jsou potřebné pro posouzení dopadů vytvoření
CISE. Výsledky studií budou součástí příslušného posouzení
dopadů a podpoří proces směřující k přijetí sdělení Evropskému
parlamentu a Radě v roce 2013.

Způsoby provádění

Předloha plánu vytváření CISE předpokládá, že před zavedením
CISE bude provedeno posouzení dopadů. Za tímto účelem je
nutno posoudit individuálně i s ohledem na celkové účinky řadu
aspektů souvisejících s CISE, jako je technická, právní, finanční,
sociální a environmentální proveditelnost a dopady. Tato akce
zahrnuje rovněž možný rozvoj provozních zkoušek CISE ve
spolupráci s agenturami EU a případně členskými státy. Za tímto
účelem budou uzavřeny zvláštní smlouvy na základě stávajících
rámcových smluv v rámci Komise (např. MARE/2011/01 dílčí
plnění 1, DIGIT/ABCII/2) nebo správní dohoda se Společným
výzkumným střediskem (dohoda č. 31830 210-07 NFP ISP).
Rovněž mohou být zadány tři přímé zakázky týkající se různých
aspektů rozvoje CISE.

Přibližný
harmonogram

Postupy budou zahájeny v 2. čtvrtletí roku 2012. Zakázky budou
rozloženy na roky 2012 a 2013.

2.2.2.

Vazby územního plánování námořního prostoru s integrovaným řízením pobřežních
zón: sdílení osvědčených postupů v oblasti integrovaného řízení pobřežních zón
v souvislosti s přizpůsobováním se změně klimatu v pobřežních oblastech

Integrované řízení pobřežních zón je průřezová politika, která má zajistit provádění činností
v oblasti pobřežního plánování nebo přijímání rozhodnutí o rozvoji integrovaným způsobem
místo odvětvového způsobu bez vzájemného propojení. Územní plánování námořních prostor
a integrované řízení pobřežních zón jsou založeny na relativně podobných koncepcích, pokud
jde o využívání pobřežních zón a námořního prostoru; mezi nimi však existují rovněž
významné rozdíly, které je nutno vzít v úvahu. Tento projekt přinese prospěch orgánům
členských států, zejména na regionální a místní úrovni, jelikož hrozí, že pobřežní a mořské
oblasti budou nejvíce dotčeny důsledky změny klimatu kvůli zvyšující se hladině moře, erozi
pobřeží a záplavám. Tento projekt bude poskytovat informace informačnímu mechanismu EU
pro přizpůsobení se, v němž bude zajištěn systém výměny informací a osvědčených postupů,
a bude tento mechanismus využívat. Hlavní výstupy projektu, a to platforma pro výměnu
informací a pomocný nástroj, pomohou zvládnout tyto problémy.
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Typ

Služby

Rozpočet

250 000 EUR

Popis

Projekt, který usiluje o vytvoření platformy informací a příkladů
vazeb mezi územním plánováním námořního prostoru
a integrovaným řízením pobřežních zón: sdílení osvědčených
postupů v oblasti integrovaného řízení pobřežních zón
v souvislosti s přizpůsobováním se změně klimatu v pobřežních
oblastech

Způsoby provádění

Přímé zakázky

Přibližný
harmonogram

Výzva k předkládání nabídek bude zveřejněna v 2. čtvrtletí
roku 2012.

2.2.3.

Hodnocení meziodvětvových nástrojů

Hodnocení ex post se vyžadují u všech činností zahrnujících výdaje pro externí strany za
účelem posouzení jejich dopadů, účinnosti a účelnosti. Je třeba taktéž posoudit, jak jsou
dopady těchto akcí udržitelné, a hlavní faktory úspěchu či neúspěchu. Pokud jde o poznatky
v námořní oblasti, cílem je za prvé položit základ pro možný legislativní nástroj, který
vyžaduje, aby soukromé společnosti poskytovaly údaje, které shromáždily v průběhu svých
činností, orgánům veřejné správy, a to ve společném formátu, který umožňuje opětovné
použití těchto údajů, za druhé provést hodnocení ex post, které se vyžaduje u prvku
přípravných akcí týkajícího se poznatků v námořní oblasti (EMODNet). Hodnocení provede
poradce vybraný pro rámcovou smlouvu prostřednictvím otevřené výzvy k předkládání
nabídek.
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Typ

Služby

Rozpočet

550 000 EUR

Popis

Studie na podporu posouzení dopadů a hodnocení u činností
v souvislosti s meziodvětvovými nástroji. K příkladům patří:
1) posouzení nákladů a přínosů povinného oznamování údajů
o mořích, které získají subjekty vykonávající povolené pobřežní
činnosti; 2) hodnocení účelnosti, účinnosti, relevantnosti a řízení
činností vykonávaných pod záštitou iniciativy týkající se znalostí
v námořní oblasti 2020; 3) hodnocení ex post týkající se dopadů,
účinnosti a účelnosti dvou přípravných akcí pro územní plánování
námořního prostoru v Baltském moři a Severním moři.

Způsoby provádění

Na základě budoucí rámcové smlouvy na činnosti posuzování a
hodnocení dopadů pro Generální ředitelství pro námořní
záležitosti a rybolov / dílčí plnění 1 (ref. č. MARE/2011/01) bude
uzavřena zvláštní smlouva.

Přibližný
harmonogram

Zakázky budou rozloženy na roky 2012 a 2013. Hodnocení
projektů územního plánování námořního prostoru bude zahájeno
ve 4. čtvrtletí roku 2012.

2.2.4.

Základna znalostí pro růst a inovace v námořním hospodářství. Shromažďování
a šíření údajů o mořích a mapování mořského dna prostřednictvím internetových
portálů

Cílem projektu EMODNet týkajícího se poznatků v námořní oblasti je vytvořit platformu
údajů spojující informace o mořích, mořském dně a ekosystémech, které uchovávají veřejné
subjekty, s cílem zajistit, aby byly volně dostupné všem ostatním organizacím ve veřejném a
soukromém sektoru v celé EU. Orgány EU v současnosti vynakládají na sběr údajů o mořích
ročně přibližně 1,5 miliardy EUR, tyto informace však nejsou obecně šířeny. Zpřístupněním
údajů o mořích přispějeme k tomu, že se uvolní dosud do značné míry nevyužitý obchodní
potenciál moří. V posouzení dopadů (SEK(2010) 998) bylo odhadnuto, že pokud by došlo
k racionalizaci stávající roztříštěné infrastruktury, vzrostla by konkurenceschopnost uživatelů
údajů o mořích – odvětví, místních orgánů a výzkumných pracovníků – na 300 milionů EUR
ročně. Uvolnění těchto údajů též umožní malým podnikům a výzkumným pracovníkům, aby
vyvinuli nové služby a produkty. Hodnota této inovace byla odhadnuta na 200 milionů EUR
ročně.
Fáze projektu EMODNet v letech 2012–2013 naváže na platformy vyvinuté v rámci
dřívějšího financování z rozpočtu EU tím, že se záběr dostupných údajů o mořích rozšíří na
všechna evropská moře. Plánované projekty budou pravděpodobně prováděny konsorcii
národních hydrografických úřadů, národních geologických výzkumných ústavů, agentur pro
ochranu životního prostředí, společností v odvětví informačních technologií a výzkumných
laboratoří z pobřežních členských států. Na přípravných fázích projektu EMODNet se
podílelo celkem 53 organizací. Vzhledem k širšímu zeměpisnému pokrytí, které bude
vyplývat z práce na projektu EMODNet v letech 2012–2013, se v tomto druhém kole rozvoje
očekává ještě větší účast konsorcií.
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Plánované projekty přinesou prospěch soukromým podnikům pracujícím u pobřeží a malým
společnostem, které jim poskytují služby. K širšímu souboru údajů budou mít přístup rovněž
výzkumní pracovníci, jakož i orgány veřejné správy. Za zásadní překážku účinného provádění
územního plánování nebo ochrany pobřeží byly určeny chybějící spolehlivé údaje, což je
oblast, v níž může akce na úrovni EU přinést nejvyšší přidanou hodnotu.
Použitá metoda a informační technologie u dřívějších fází projektu EMODNet byly schváleny
v nezávislém hodnocení. Vychází z úsilí členských států v oblasti budování vlastní
infrastruktury údajů o mořích a podporuje tyto státy v zavádění norem, jež jsou v souladu s
infrastrukturou EU INSPIRE. Budou rovněž zřízeny projekty, jež mají za úkol zjednodušit
podávání zpráv v souvislosti s rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředí, což
požadovali ředitelé odpovědní za problematiku moří z členských států na svém zasedání ve
Varšavě ve dnech 8.–9. prosince 2011. Při realizaci této akce se zohlední činnost provedená
v rámci výzkumné iniciativy společného plánování „Zdravá a produktivní moře a oceány“.
Typ

Služby

Rozpočet

7 590 000 EUR

Popis

Zajištění přístupu ke kvalitním ověřeným metadatům, údajům
a datovým produktům týkajícím se mořského dna. Existovat
budou tři portály – měření hloubky (hloubka vody), geologie
a fyzická stanoviště. Tyto rozšíří druhy údajů o mořích
a zeměpisné pokrytí služeb vyvinutých v rámci přípravných akcí
integrované námořní politiky.

Způsoby provádění

Přímé zakázky

Přibližný
harmonogram

Výzva k předkládání nabídek bude zveřejněna v 2. čtvrtletí
roku 2012.

2.2.5.

Základna znalostí pro růst a inovace v námořním hospodářství – sbližování
a monitorování tematických portálů

Cílem projektu je poskytovat technickou pomoc při monitorování a podpoře jednoho rozhraní
(internetový portál) pro všechny údaje shromážděné v rámci přípravných akcí projektu
EMODNet a projektů podpořených z tohoto rozpočtu. Jedno vstupní místo pro všechny údaje
shromážděné v rámci „přípravných akcí“ bylo prioritou uvedenou během nezávislého
hodnocení projektu EMODNet. Projekt bude provádět námořní výzkumná laboratoř nebo jiná
organizace s úlohou v námořní oblasti, která má určité uznané odborné znalosti týkající se
informačních technologií.
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Typ

Služby

Rozpočet

600 000 EUR

Popis

Poskytování technické pomoci projektům týkajícím se poznatků
v námořní oblasti prostřednictvím jednoho internetového portálu
zajišťujícího přístup k údajům, metadatům a datovým produktům
ze všech tematických skupin a pomoc při monitorování projektů.

Způsoby provádění

Přímé zakázky

Přibližný
harmonogram

Výzva k předkládání nabídek bude zveřejněna v 2. čtvrtletí
roku 2012.

2.3.

Ochrana mořského prostředí a udržitelné využívání mořských a pobřežních
zdrojů

Právní základ: čl. 2 písm. c), čl. 3 odst. 3 a čl. 5. odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
2.3.1.

Rozvoj metodických norem pro dobrý stav prostředí

Cílem je dále rozvíjet nebo připravit nové metodické normy a specifikace, které zajistí
harmonizované nebo přinejmenším srovnatelné zavedení deskriptorů, kritérií a ukazatelů
dobrého stavu prostředí, jak je popsáno v rozhodnutí Komise 2010/477/EU. Výsledek této
práce bude základem pro případnou revizi tohoto rozhodnutí. Potenciálními příjemci jsou
v prvé řadě orgány veřejné správy podílející se na provádění rámcové směrnice o strategii pro
mořské prostředí (2008/56/ES). Tyto akce podpoří rovněž výměnu osvědčených postupů mezi
zúčastněnými stranami a zlepšení dialogu s Komisí. Přinesou prospěch výzkumu a odvětvím,
která mohou sdílet inovativní nápady; nevládním organizacím, které požadují soudržnější
řízení moří; orgánům s povinnostmi souvisejícími s hospodářskou regulací nebo ochranou
životního prostředí.

CS

Typ

Služby

Rozpočet

900 000 EUR

Popis

Rozvoj metodických norem pro dobrý stav prostředí moří na
základě rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí
(2008/56/ES)

Způsoby provádění

Jako součást nové rámcové smlouvy („podpora pro provádění
rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí“), která bude
zahájena na základě otevřené výzvy k předkládání nabídek, budou
uzavřeny zvláštní smlouvy.

Přibližný
harmonogram

Zadávací řízení týkající se rámcové smlouvy bude zahájeno
v 2. čtvrtletí roku 2012. Zvláštní smlouvy budou rozloženy na
roky 2012 a 2013.
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2.3.2.

Odpadky v moři a jiné nově vznikající tlaky na mořské prostředí

Cílem je určit nově vznikající tlaky na mořské prostředí, jejich rozsah a význam a jejich
dopady. Na tomto základě by měly být předloženy návrhy na možná opatření za účelem
informování členských států a napomáhání jim při přípravě jejich programů opatření podle
článku 13 směrnice 2008/56/ES. Potenciálními příjemci jsou především orgány veřejné
správy, které se podílejí na provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí
(2008/56/ES). Tyto akce podpoří rovněž výměnu osvědčených postupů mezi zúčastněnými
stranami a zlepšení dialogu s Komisí. To přinese prospěch výzkumu a odvětvím, která mohou
sdílet inovativní nápady; nevládním organizacím, které požadují soudržnější řízení moří;
orgánům s povinnostmi souvisejícími s hospodářskou regulací nebo ochranou životního
prostředí.
Typ

Služby

Rozpočet

1 250 000 EUR

Popis

Projekt týkající se vzniku, rozsahu a možných opatření
v souvislosti s nově vznikajícími tlaky na mořské prostředí,
zejména odpadky v moři, invazivními druhy atd., k odstranění
meziodvětvových problémů v rámci ekosystémového přístupu
(odkaz na deskriptory v příloze I rámcové směrnice o strategii pro
mořské prostředí). Je nutno určit jejich dopad na mořské
prostředí, a zejména na chráněné mořské oblasti, a možná
opatření na světové úrovni, na úrovni EU a na vnitrostátní (nižší
než vnitrostátní) úrovni, zejména pro odpadky v moři, včetně
nového problému tzv. „plastové polévky“. Výměna údajů
a informací by měla být spojena s WISE-MARINE a projekt bude
zahrnovat významný prvek týkající se zvyšování informovanosti.

Způsoby provádění

Jako součást nové rámcové smlouvy („podpora pro provádění
rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí“), která bude
zahájena na základě otevřené výzvy k předkládání nabídek, budou
uzavřeny zvláštní smlouvy.

Přibližný
harmonogram

Zadávací řízení týkající se rámcové smlouvy bude zahájeno
v 2. čtvrtletí roku 2012. Zvláštní smlouvy budou rozloženy na
roky 2012 a 2013.

2.4.

Rozvoj strategií pro jednotlivé mořské oblasti

2.4.1.

Odborná podpora pro rozvoj námořní správy a spolupráce na úrovni mořské oblasti,
včetně zajištění úspěchu strategií pro jednotlivé mořské oblasti

Bude vynaloženo úsilí s cílem vyžádat si a shromáždit stanoviska zúčastněných stran, shrnout
hlavní body, podnítit diskusi a zajistit, aby byly zúčastněné strany informovány
o záležitostech EU, které mohou ovlivnit. Akce budou pravděpodobně prováděny poradci
s přístupem k odborníkům na námořní záležitosti z akademické obce. Toto využijí odvětví v
dotyčné mořské oblasti, orgány veřejné správy, které ji spravují, a pobřežní společenství,
která zde žijí.

CS
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Typ

Služby

Rozpočet

700 000 EUR

Popis

Poskytování technických odborných znalostí Komisi a rovněž
příslušným vnitrostátním orgánům na úrovni mořské oblasti.
Odborníci budou analyzovat údaje a provedou výzkum a předloží
návrhy na soudržné činnosti a integrovaná řešení při vypracování
námořních strategií, podpoře rozvoje plánů námořní politiky
a obsahové přípravě konferencí.

Způsoby provádění

Jako součást nové rámcové smlouvy, která bude zahájena
prostřednictvím výzvy k předkládání nabídek („technické odborné
znalosti týkající se integrované námořní politiky“), budou
uzavřeny zvláštní smlouvy. Na odbornou pomoc může být rovněž
zadáno až pět přímých zakázek. Alternativně by mohly být
zvláštní smlouvy provedeny s využitím stávajících rámcových
smluv, například MARE/2008/04 nebo MARE/2008/08.

Přibližný
harmonogram

Zadávací řízení týkající se rámcové smlouvy bude zahájeno
v 1. pololetí roku 2012. Zvláštní smlouvy budou rozloženy na
roky 2012 a 2013.

2.5.

Vnější spolupráce a koordinace mezinárodního rozměru integrované námořní
politiky

Právní základ: čl. 2 písm. e), čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
2.5.1.

Konference se zúčastněnými stranami z oblasti Černého moře

Bulharsko a Rumunsko podporují větší spolupráci v námořních záležitostech a rybolovu na
úrovni mořské oblasti a chtějí rozvíjet iniciativy, které mohou prokázat přidanou hodnotu.
Jedním ze závěrů, jež byly přijaty oběma členskými státy a Komisí na burze nápadů, která se
konala v říjnu 20115, byla nutnost zapojit všechny země na pobřeží Černého moře do dialogu
za účelem určení takovýchto iniciativ. Zástupci ze šesti přímořských zemí, a to orgány veřejné
správy i soukromé subjekty, jakož i regionální a mezinárodní organizace zabývající se
Černým mořem budou vyzváni, aby se zúčastnili konference, na níž se sejdou zúčastněné
strany ze všech zemí na pobřeží Černého moře.

5
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Burza nápadů s bulharskými a rumunskými orgány týkající se námořních záležitostí v Černém moři;
další informace viz: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2011/10/events_20111014_en.htm
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Typ

Služby

Rozpočet

100 000 EUR

Popis

Uspořádání konference zaměřené na podporu a usnadnění sdílení
informací, výměnu osvědčených postupů a dialog se
zúčastněnými stranami, včetně sociálních partnerů, v oblasti
Černého moře

Způsoby provádění

Na základě rámcové smlouvy týkající se pořádání konferencí a
seminářů o společné rybářské politice a námořních záležitostech
(ref. č. MARE/2008/08) nebo rámcové smlouvy týkající se
„informačních a komunikačních činností souvisejících se
společnou rybářskou politikou a integrovanou námořní politikou
EU“ (ref. č. MARE 2008/04) bude uzavřena zvláštní smlouva.

Přibližný
harmonogram

Zvláštní smlouva bude podepsána v 2. čtvrtletí roku 2012.

2.6.

Udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie

Právní základ: čl. 2 písm. f), čl. 3 odst. 6 a čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
V roce 2012 poukáže sdělení Komise o udržitelném růstu v oblasti oceánů, moří a pobřeží na
hlavní oblasti, v nichž existuje potenciál k růstu, zejména v rozvíjejících se a perspektivních
námořních odvětvích. Tato následná akce umožní určit konkrétní projekty na vnitrostátní
úrovni nebo na úrovni mořské oblasti, které mohou být podpořeny z veřejných nebo
soukromých finančních prostředků. V každém jednotlivém případě budou mimoto uváženy
rámcové
podmínky
přispívající
k
růstu
a
zaměstnanosti
(finance/výzkum/inovace/dovednosti/vzdělávání) s cílem rozvíjet osvědčené postupy
k podněcování investic v těchto odvětvích.

CS

19

CS

2.6.1.

Určení a podpora projektů týkajících se „modrého růstu“ v rozvíjejících se odvětvích

Typ

Služby

Rozpočet

2 600 000 EUR

Předmět
název

nebo Cíle: Určení konkrétních projektů v rozvíjejících se
a perspektivních námořních odvětvích s přihlédnutím k omezením
a zvláštním podmínkám v každé mořské oblasti. Sdílení
osvědčených postupů pro investiční strategie a podporu
zaměstnanosti a vzdělávání v námořní oblasti. Podpora
konsolidace námořních uskupení. Podpora nástrojů pro předvídání
dovedností, pracovních míst a povolání. Podpora „modrého růstu“
včetně jeho cíle v oblasti zaměstnanosti. Případně spolupráce se
všemi příslušnými zúčastněnými stranami.
Úkoly:
1. Určit, jak mohou být mořské a námořní ekonomické činnosti
s vysokým potenciálem v oblasti růstu a zaměstnanosti
podporovány na nejvhodnější úrovni (místní, regionální,
nadnárodní nebo na úrovni mořské oblasti).
2. Na základě těchto zjištění předložit návrhy k odstranění
nedostatků
ve
financování/výzkumu/inovacích/dovednostech/vzdělávání
v každém jednotlivém případě, například rozvojem systémů
včasného varování a prognostiky k zlepšení souladu nabídky
dovedností s poptávkou.3. Usnadnit a prostřednictvím vhodných
akcí doprovázet přínosné vzájemné vztahy mezi mořskými a
námořními hospodářskými odvětvími.
4. Uspořádat řadu vnitrostátních, regionálních a nadregionálních
akcí k projednání zjištění, včetně workshopu o zaměstnanosti
a vzdělávání v námořní oblasti.
5. Šířit osvědčené postupy pro investiční strategie na základě
ukazatelů pro akce na nejvhodnější úrovni.

Způsoby provádění

Jako součást nové rámcové smlouvy, která bude zahájena
prostřednictvím výzvy k předkládání nabídek („modrý růst“), a na
základě rámcové smlouvy týkající se pořádání konferencí a
seminářů o společné rybářské politice a námořních záležitostech
(ref. č. MARE/2008/08) budou uzavřeny zvláštní smlouvy.

Přibližný
harmonogram

Rámcová smlouva bude uzavřena v 1. čtvrtletí roku 2012.
Zvláštní smlouvy budou rozloženy na roky 2012 a 2013.

2.6.2.

Růst a inovace v námořním hospodářství – nedostatky a priority v poznatcích
a údajích o mořské oblasti

Cílem je podpořit zavedení námořní pozorovací infrastruktury, která co nejúčinněji podporuje
modrou ekonomiku. Bude posouzena nákladová efektivnost, spolehlivost a užitečnost
stávající monitorovací infrastruktury, a to rozvojem produktů na základě těchto údajů

CS

20

CS

a určením, zda tyto produkty splňují potřeby pracovníků, odvětví a orgánů veřejné správy,
pokud jde o tvorbu pracovních míst a růst.
Typ

Služby

Rozpočet

1 800 000 EUR

Předmět
název

nebo 1) posouzení dostupnosti, relevantnosti, kvantity, kvality
stávajících poznatků a údajů o mořích a 2) analýza nedostatků
a priorit podle potřeb odvětví a orgánů veřejné správy, pokud jde
o tvorbu pracovních míst a růst v rámci jedné mořské oblasti.
Existovat budou dva projekty – jeden týkající se Severního moře
a jeden týkající se Středomoří.

Způsoby provádění

Přímé zakázky

Přibližný
harmonogram

Dvě výzvy budou zveřejněny v 2. čtvrtletí roku 2012.

2.6.3.

Konference investorů na podporu námořního rozvoje a spolupráce s partnerskými
zeměmi ze Středomoří spolu s EIB

Mezi Evropskou komisí, Mezinárodní námořní organizací a Evropskou investiční bankou
bylo na podzim 2010 dosaženo dohody na vysoké úrovni ohledně nutnosti větší spolupráce
mezi těmito třemi institucemi v oblasti námořního rozvoje ve Středomoří, zejména pokud jde
o podněcování soukromých investic v partnerských zemích ve Středomoří a udržitelný růst.
Poté byla v rámci Svěřeneckého fondu FEMIP zadána studie proveditelnosti s cílem určit
osvědčené postupy a doporučení pro podněcování partnerství veřejného a soukromého sektoru
a investic v oblasti 1) námořní infrastruktury, 2) sociálních aspektů a vzdělávání,
3) námořního dohledu a bezpečnosti.
Typ

Služby

Rozpočet

200 000 EUR

Předmět
název

CS

nebo Cílem této akce je podpora uspořádání konference investorů, na
níž se sejdou soukromé a veřejné subjekty a finanční instituce.
Cílovým výsledkem je určení akčního plánu pro rozvoj
námořního odvětví v partnerských zemích ve Středomoří.

Způsoby provádění

Na základě rámcové smlouvy týkající se pořádání konferencí a
seminářů o společné rybářské politice a námořních záležitostech
(ref. č. MARE/2008/08) nebo rámcové smlouvy týkající se
„informačních a komunikačních činností souvisejících se
společnou rybářskou politikou a integrovanou námořní politikou
EU“ (ref. č. MARE 2008/04) budou uzavřeny zvláštní smlouvy.

Přibližný
harmonogram

Zvláštní smlouva bude podepsána v 2. čtvrtletí roku 2012.
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3.

OSTATNÍ AKCE

ROZPOČTOVÁ LINIE 11 09 05
3.1.

Zachování správního ujednání se Společným výzkumným
v souvislosti se společným prostředím pro sdílení informací (CISE)

střediskem

Právní základ: čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení
o integrované námořní politice a čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1406/2002
Předmět: Podpora technických studií týkajících se společného prostředí pro sdílení informací
(CISE) a řízení technické poradní skupiny v souladu s jednotlivými kroky stanovenými
v „předloze plánu vytváření společného prostředí pro sdílení informací“ (KOM/2010/584
v konečném znění). Společné výzkumné středisko se bude podílet rovněž na technickém
stanovení provozních zkoušek.
Částka: 350 000 EUR
Přibližný harmonogram: Prodloužení platnosti stávajícího správního ujednání (dohoda
č. 31830 210-07 NFP ISP) se Společným výzkumným střediskem po roce 2012, podepsání
prodloužení platnosti ve 4. čtvrtletí roku 2012.
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PŘÍLOHA 2
Program na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky (2011–2013) –
pracovní program na rok 2012
1.

GRANTY

ROZPOČTOVÁ LINIE 11 09 05
1.1.

Rozvoj meziodvětvových nástrojů

Právní základ: čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zavedení programu na
podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky (dále jen „nařízení o integrované
námořní politice“)
1.1.1.

Projekt týkající se územního plánování
včetně Keltského moře / Biskajského zálivu

námořního

prostoru

v Atlantiku,

Územní plánování námořního prostoru se obecně uznává jako zásadní nástroj na podporu
řádného řízení moří a oceánů. Navzdory probíhajícím činnostem některých členských států
EU při provádění územního plánování námořního prostoru na vnitrostátní nebo regionální
úrovni je v současnosti přeshraniční spolupráce mezi členskými státy omezená. Komise proto
usiluje o podnícení rozvoje přeshraničního, ekosystémového přístupu k územnímu plánování
námořního prostoru v evropských mořských oblastech, mimo jiné prostřednictvím projektů se
spolufinancováním EU v různých mořských oblastech EU. Potenciálními příjemci v těchto
projektech jsou veřejné subjekty v členských státech hraničících s mořskou oblastí (v tomto
případě Atlantikem, včetně Keltského moře a Biskajského zálivu) a rovněž příslušné
regionální úmluvy pro mořské prostředí (v tomto případě úmluva OSPAR). Projekt musí
zahrnovat orgány podílející se na námořních činnostech, které mají dopad na území.

CS

Typ

Grantová dohoda pro akci – výzva k předkládání návrhů

Rozpočet

1 000 000 EUR

Popis

Zkušební projekt k získání praktických znalostí a zkušeností
při provádění územního plánování námořního prostoru
v jedné či více přeshraničních mořských oblastech
nacházejících se v Atlantiku, včetně Keltského moře /
Biskajského zálivu, které budou vybrány partnery projektu.
Ve vybrané oblasti nebo oblastech by měli partneři
konkrétně ověřit provádění územního plánování námořního
prostoru, včetně provedení počátečního posouzení,
vypracování územního plánu námořního prostoru a navržení
postupu monitorování a hodnocení. Projekt by měl zajistit
přidanou hodnotu pro činnosti založené na spolupráci, které
již v této oblasti probíhají, a měl by určit stávající a
potenciální překážky a zformulovat doporučení k
uplatňování územního plánování námořního prostoru v
přeshraničních oblastech. Měl by rovněž přezkoumat vazby
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mezi územním plánováním námořního prostoru a
integrovaným řízením pobřežních zón, a tak přispět k
lepšímu pochopení podobností a rozdílů mezi oběma
koncepcemi.
Cíle
a
výsledky

očekávané Cílem je podnítit rozvoj přeshraničního územního plánování
námořního prostoru založeného na ekosystémech v souladu
s 10 hlavními zásadami stanovenými ve sdělení z roku 2008
o rozvrhu pro územní plánování námořních prostor. Je nutno
určit stávající a potenciální překážky a zformulovat
doporučení na podporu uplatňování přeshraničního
územního plánování námořního prostoru v celé EU. Je třeba
rovněž přezkoumat vazby mezi územním plánováním
námořního prostoru a integrovaným řízením pobřežních zón.

Základní kritéria
výběr a udělení

pro Kritéria pro výběr: Žadatelé musí mít ekonomickou,
finanční, technickou a odbornou způsobilost, která je
potřebná pro provedení a dokončení navrhovaného projektu.
Žádost musí prokazovat právní postavení žadatele a jeho
finanční a provozní způsobilost provést navrhovaný projekt.
Kritéria pro udělení:
– Relevantnost: Žadatelé by měli popsat, jak rozumí cílům
projektu, jak se jejich návrh zabývá těmito cíli a do jaké
míry bude mít projekt dopad na stávající záležitosti
související s územním plánováním námořního prostoru ve
vybrané
oblasti
nebo
oblastech.
– Přidaná hodnota a inovace: Žadatelé by měli prokázat, že
projekt rozšíří stávající znalosti a zkušenosti, které jsou
důležité pro rozvoj společného přístupu k územnímu
plánování námořního prostoru v EU, a nakolik představuje
návrh inovativní přístup k územnímu plánování námořního
prostoru. Pozornost je třeba věnovat zejména výběru vhodné
oblasti či oblastí pro přeshraniční územní plánování
námořního
prostoru.
– Metodika: Žadatelé by měli popsat navrhované pracovní
metody k dosažení včasného a úspěšného provedení
projektu. Žadatelé by měli zejména poskytnout podrobný
harmonogram / pracovní plán. Žadatelé by měli rovněž
popsat, jak zajistí dostatečnou výměnu údajů, které jsou
potřebné pro územní plánování námořního prostoru, mezi
účastníky projektu a v čem spatřují hlavní problémy
u takovéto výměny údajů (např. právní, správní nebo
technické
překážky).
– Způsob provedení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že
budou uvolněny zdroje (pracovníci, zařízení, finanční
prostředky), které jsou přiměřené k dosažení včasného
a úspěšného provedení projektu. Žadatelé by měli zejména
prokázat, že způsob provedení je nákladově efektivní.
– Řízení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že organizační
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a řídicí struktura navrhovaná pro daný projekt postačuje
k dosažení požadované kvality, dodržení lhůt a vytvoření
skutečného
partnerství.
– Šíření výsledků a zviditelnění: Žadatelé by měli popsat
plán šíření výsledků a to, jak hodlají zajistit, aby byly
výsledky projektu optimálně využity ostatními subjekty,
které se na něm nepodílely.
Míra spolufinancování

Nejvýše 80 % způsobilých nákladů

Přibližný harmonogram

Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna v 1. čtvrtletí
roku 2012.

1.2.

Udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie

Právní základ: čl. 2 písm. f), čl. 3 odst. 6 a čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení o integrované
námořní politice
1.2.1.

Zaměstnanost a vzdělávání v námořní oblasti

Námořní hospodářství je hlavním potenciálním přispěvatelem k růstu a zaměstnanosti
v pobřežních regionech a v celé Evropě, přičemž se potýká s obrovskými problémy. Pro
uvolnění tohoto potenciálu a lepší řízení restrukturalizace a změn je nutno odstranit některá
omezení související se zaměstnaností a vzděláváním v námořní oblasti. Tato omezení se týkají
například nedostatečné přitažlivosti, znalosti a zviditelnění námořního hospodářství a jeho
potenciálu v oblasti profesního rozvoje, omezení mobility pracovníků a nesouladu
v dostupných příležitostech ke vzdělávání a v nabídce dovedností a poptávce po nich. Komise
proto chce podnítit rozvoj iniciativ, které mobilizují zúčastněné strany, zejména sociální
partnery a zástupce z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, s cílem odstranit nesoulad mezi
dovednostmi a pracovními místy v námořní oblasti a umožnit více studentům a pracovníkům
využít profesní nebo zeměpisnou mobilitu. Potenciálními příjemci jsou zaměstnavatelé,
zaměstnanci (včetně uchazečů o zaměstnání), studenti, učitelé a veřejné subjekty, včetně
vzdělávacích institucí, z celé EU. Za účelem zvyšování kvalifikací, zaměstnatelnosti a lepšího
pochopení námořního hospodářství umožní akce těmto stranám zúčastnit se iniciativ
a programů, které předpokládají mobilitu a lepší soulad mezi vzděláváním a světem průmyslu.
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Typ

Grantová dohoda pro akci – výzva k předkládání návrhů

Rozpočet

400 000 EUR

Popis

Projekt týkající se dovedností a pracovních míst v námořní
oblasti: odstranění nesouladu (např. současná existence
nedostatečného a nadbytečného počtu námořníků v EU), podpora
mobility a výměny osvědčených postupů v oblasti odborné
přípravy a pracovních zkušeností

Cíle a očekávané
výsledky

Cílem projektu je podnítit rozvoj iniciativ a programů, které se
budou zabývat nesouladem mezi dovednostmi a pracovními místy
v námořní oblasti, vybaví pracovníky náležitými dovednostmi
potřebnými pro zaměstnání a rovněž umožní více studentům
a pracovníkům využít profesní nebo zeměpisnou mobilitu za
účelem osvojení si více a lepších dovedností. To se uskuteční
mimo jiné usnadněním výměny studentů a pracovníků
v námořních činnostech.
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Základní kritéria pro Kritéria pro výběr: Žadatelé musí mít ekonomickou, finanční,
výběr a udělení
technickou a odbornou způsobilost, která je potřebná pro

provedení a dokončení navrhovaného projektu. Žádost musí
prokazovat právní postavení žadatele a jeho finanční a provozní
způsobilost provést navrhovaný projekt.
Kritéria pro udělení:
– Relevantnost: Žadatelé by měli popsat, jak rozumí cílům
projektu, jak se jejich návrh zabývá těmito cíli a do jaké míry
bude mít projekt dopad na stávající problémy související se
zaměstnáním a vzděláváním v námořní oblasti.
– Přidaná hodnota a inovace: Žadatelé by měli prokázat, že
projekt rozšíří stávající znalosti a zkušenosti, které jsou důležité
pro odstranění potíží v souvislosti se zaměstnáním a vzděláváním
v námořní oblasti, a nakolik představuje návrh inovativní přístup
k zaměstnání a vzdělávání v námořní oblasti.
– Metodika: Žadatelé by měli popsat navrhované pracovní
metody k dosažení včasného a úspěšného provedení projektu.
Žadatelé by měli zejména poskytnout podrobný harmonogram /
pracovní plán.
– Způsob provedení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že
budou uvolněny zdroje (pracovníci, zařízení, finanční prostředky),
které jsou přiměřené k dosažení včasného a úspěšného provedení
projektu. Žadatelé by měli zejména prokázat, že způsob provedení
je nákladově efektivní.
– Řízení projektu: Žadatelé by měli prokázat, že organizační
a řídicí struktura navrhovaná pro daný projekt postačuje
k dosažení požadované kvality, dodržení lhůt a vytvoření
skutečného partnerství.
– Šíření výsledků a zviditelnění: Žadatelé by měli popsat plán
šíření výsledků a to, jak hodlají zajistit, aby byly výsledky
projektu optimálně využity ostatními subjekty, které se na něm
nepodílely.
Míra
spolufinancování

Nejvýše 80 % způsobilých nákladů

Přibližný
harmonogram

Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna v 3. čtvrtletí
roku 2012.

2.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ROZPOČTOVÁ LINIE 11 09 05
2.1.

Námořní správa

Právní základ: čl. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
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2.1.1.

Rozvoj a provádění integrované správy námořních a pobřežních záležitostí
a zviditelnění integrované námořní politiky

Cílem je zajistit, aby členské státy a regiony dosáhly pokroku při přijímání vlastních
integrovaných námořních strategií, při prosazování výměny osvědčených postupů a v dialogu
se zúčastněnými stranami a rovněž při zvyšování informovanosti o integrované námořní
politice.
Typ

Služby a dodávky

Rozpočet

1 900 000 EUR

Popis

Cílem této akce je podporovat a usnadňovat sdílení informací,
výměnu osvědčených postupů, využívání a posilování součinnosti
a dialogu se zúčastněnými stranami a mezi nimi, a to pořádáním
konferencí a seminářů, například konferencí na úrovni mořské
oblasti, s cílem prosazovat osvědčené postupy u záležitostí jako
územní plánování námořního prostoru. Zviditelnění akcí může
zahrnovat mimo jiné správu internetových stránek (MARATLAS,
námořní fórum), publikace, audiovizuální materiály, stánky
a veletrhy.

Způsoby provádění

Na základě rámcové smlouvy týkající se pořádání konferencí a
seminářů o společné rybářské politice a námořních záležitostech
(ref. č. MARE/2008/08) a rámcové smlouvy týkající se
„informačních a komunikačních činností souvisejících se
společnou rybářskou politikou a integrovanou námořní politikou
EU“ (ref. č. MARE 2008/04), rovněž na základě rámcových
smluv spravovaných GŘ ESTAT a GŘ DIGIT a prostřednictvím
vzájemného pověření s GŘ DIGIT a správních ujednání s
ostatními GŘ (např. Společným výzkumným střediskem) budou
uzavřeny zvláštní smlouvy. Na pořádání konferencí může být
rovněž zadáno až 5 přímých zakázek.

Přibližný
harmonogram

Zvláštní smlouvy budou rozloženy na roky 2012 a 2013.

2.2.

Rozvoj meziodvětvových nástrojů

Právní základ: čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 a čl. 5. odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
2.2.1.

Provádění plánu vytváření společného prostředí pro sdílení informací a příprava
sdělení EP/Radě v roce 2013

Iniciativa Komise týkající se integrace námořního dohledu spojuje příslušné orgány členských
států ze všech námořních odvětví s cílem umožnit výměnu údajů v oblasti námořního
dohledu. Tato spolupráce zvýší účinnost a nákladovou efektivnost dohledu a zlepší zvládání
událostí na moři v reálném čase. Základem posouzení dopadů vedoucího k možným návrhům
politiky v roce 2013 je změření těchto kladných dopadů a zajištění náležitého uvážení všech
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právních parametrů. Podle požadované služby budou příjemci externí dodavatelé nebo GŘ
Komise na základě správních dohod.
Typ

Služby

Rozpočet

1 500 000 EUR

Popis

Studie týkající se koncepčního rozvoje CISE. Tyto studie budou
zahrnovat technické, právní, finanční, environmentální a sociální
aspekty, které jsou potřebné pro posouzení dopadu vytvoření
CISE. Výsledky studií budou součástí příslušného posouzení
dopadů a podpoří proces směřující k přijetí sdělení EP a Radě
v roce 2013.

Způsoby provádění

Předloha plánu vytváření CISE předpokládá, že před zavedením
CISE bude provedeno posouzení dopadů. Za tímto účelem je
nutno posoudit individuálně i s ohledem na celkové účinky řadu
aspektů souvisejících s CISE, jako je technická, právní, finanční,
sociální a environmentální proveditelnost a dopady. Tato akce
zahrnuje rovněž možný rozvoj provozních zkoušek CISE ve
spolupráci s agenturami EU a případně členskými státy. Za tímto
účelem budou uzavřeny zvláštní smlouvy na základě stávajících
rámcových smluv v rámci Komise (např. MARE/2011/01 dílčí
plnění 1, DIGIT/ABCII/2) nebo správní dohoda se Společným
výzkumným střediskem (dohoda č. 31830 210-07 NFP ISP).
Rovněž mohou být zadány tři přímé zakázky týkající se různých
aspektů rozvoje CISE.

Přibližný
harmonogram

Zvláštní smlouvy budou rozloženy na roky 2012 a 2013. Řízení
budou zahájena v 2. čtvrtletí roku 2012.

2.2.2.

Základna znalostí pro růst a inovace v námořním hospodářství – shromažďování
a šíření údajů o mořích a mapování mořského dna prostřednictvím internetových
portálů

Cílem projektu EMODNet týkajícího se poznatků v námořní oblasti je vytvořit platformu
údajů spojující informace o mořích, mořském dně a ekosystémech, které uchovávají veřejné
subjekty, s cílem zajistit, aby byly volně dostupné všem ostatním organizacím ve veřejném a
soukromém sektoru v celé EU. Orgány EU v současnosti vynakládají na sběr údajů o mořích
ročně přibližně 1,5 miliardy EUR, tyto informace však nejsou obecně šířeny. Zpřístupněním
údajů o mořích přispějeme k tomu, že se uvolní dosud do značné míry nevyužitý obchodní
potenciál moří. V posouzení dopadů (SEK(2010) 998) bylo odhadnuto, že pokud by došlo
k racionalizaci stávající roztříštěné infrastruktury, vzrostla by konkurenceschopnost uživatelů
údajů o mořích – odvětví, místních orgánů a výzkumných pracovníků – na 300 milionů EUR
ročně. Uvolnění těchto údajů též umožní malým podnikům a výzkumným pracovníkům, aby
vyvinuli nové služby a produkty. Hodnota této inovace byla odhadnuta na 200 milionů EUR
ročně.
Fáze projektu EMODNet v letech 2012–2013 naváže na platformy vyvinuté v rámci
dřívějšího financování z rozpočtu EU tím, že se záběr dostupných údajů o mořích rozšíří na
všechna evropská moře. Plánované projekty budou pravděpodobně prováděny konsorcii
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národních hydrografických úřadů, národních geologických výzkumných ústavů, agentur pro
ochranu životního prostředí, společností v odvětví informačních technologií a výzkumných
laboratoří z pobřežních členských států. Na přípravných fázích projektu EMODNet se
podílelo celkem 53 organizací. Vzhledem k širšímu zeměpisnému pokrytí, které bude
vyplývat z práce na projektu EMODNet v letech 2012–2013, se v tomto druhém kole rozvoje
očekává ještě větší účast konsorcií.
Plánované projekty přinesou prospěch soukromým podnikům pracujícím u pobřeží a malým
společnostem, které jim poskytují služby. K širšímu souboru údajů budou mít přístup rovněž
výzkumní pracovníci, jakož i orgány veřejné správy. Za zásadní překážku účinného provádění
územního plánování nebo ochrany pobřeží byly určeny chybějící spolehlivé údaje, což je
oblast, v níž může akce na úrovni EU přinést nejvyšší přidanou hodnotu.
Použitá metoda a informační technologie u dřívějších fází projektu EMODNet byly schváleny
v nezávislém hodnocení. Vychází z úsilí členských států v oblasti budování vlastní
infrastruktury údajů o mořích a podporuje tyto státy v zavádění norem, jež jsou v souladu s
infrastrukturou EU INSPIRE. Budou rovněž zřízeny projekty, jež mají za úkol zjednodušit
podávání zpráv v souvislosti s rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředí, což
požadovali ředitelé odpovědní za problematiku moří z členských států na svém zasedání ve
Varšavě ve dnech 8.–9. prosince 2011. Při realizaci této akce se zohlední činnost provedená
v rámci výzkumné iniciativy společného plánování „Zdravá a produktivní moře a oceány“.
Typ

Služby

Rozpočet

8 760 000 EUR

Předmět
název

nebo Zajištění přístupu ke kvalitním ověřeným metadatům, údajům
a datovým produktům prostřednictvím internetových portálů.
Existovat budou čtyři portály – chemie, fyzika, biologie a lidská
činnost. Tyto portály rozšíří druhy údajů o mořích a zeměpisné
pokrytí služeb vyvinutých v rámci přípravných akcí integrované
námořní politiky.

Způsoby provádění

Přímé zakázky

Přibližný
harmonogram

Výzva k předkládání nabídek se čtyřmi dílčími plněními. Výzvy
budou zveřejněny v 2. čtvrtletí roku 2012.

2.3.

Ochrana mořského prostředí a udržitelné využívání mořských a pobřežních
zdrojů

Právní základ: čl. 2 písm. c), čl. 3 odst. 3 a čl. 5. odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
2.3.1.

Koordinace mezi jednotlivými námořními regiony při zavádění ekosystémového
přístupu

Provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES) vyžaduje soudržné
přístupy v rámci jednotlivých námořních regionů a mezi nimi. To je obzvláště důležité
u členských států, které sdílejí mořské vody v jednotlivých regionech. Je proto zapotřebí stálý
koordinační mechanismus a platforma pro meziregionální spolupráci s ohledem na
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posuzování, stanovování cílů a monitorování mořských vod, se zahrnutím přinejmenším
úmluvy OSPAR, Barcelonské úmluvy, úmluvy HELCOM a Bukurešťské úmluvy. To je
podpořeno řadou činností zaměřených na všechny námořní regiony (severovýchodní Atlantik,
Středomoří, Baltské moře a Černé moře), jako jsou pravidelné workshopy, výměna
osvědčených postupů, slaďování podávání zpráv nebo výměny poznatků, pokrok směrem
k dobrému stavu prostředí. Potenciálními příjemci v těchto projektech jsou veřejné subjekty
členských států, které jsou smluvními stranami regionálních úmluv pro mořské prostředí,
a rovněž samotné regionální úmluvy pro mořské prostředí. Projekt musí zahrnovat orgány,
které se podílejí na práci regionálních úmluv pro mořské prostředí.
Typ

Služby

Rozpočet

1 000 000 EUR

Předmět
název

nebo Vytvoření platformy pro koordinaci mezi jednotlivými námořními
regiony EU (severovýchodní Atlantik, Středomoří, Baltské moře
a Černé moře) při zavádění ekosystémového přístupu a výměny
s ostatními námořními regiony

Způsoby provádění

Jako součást nové rámcové smlouvy, která bude zahájena
prostřednictvím otevřené výzvy k předkládání nabídek („podpora
pro provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské
prostředí“), budou uzavřeny zvláštní smlouvy.

Přibližný
harmonogram

Zadávací řízení týkající se rámcové smlouvy bude zahájeno v
2. čtvrtletí roku 2012. Zvláštní smlouvy budou rozloženy na
roky 2012 a 2013.

2.4.

Rozvoj a provádění strategií pro jednotlivé mořské oblasti

Právní základ: čl. 2 písm. d), čl. 3 odst. 4 a čl. 5. odst. 1 písm. b) nařízení o integrované
námořní politice
2.4.1.

Odborná podpora pro rozvoj námořní správy a spolupráce na úrovni mořské oblasti,
včetně zajištění úspěchu strategií pro jednotlivé mořské oblasti

Bude vynaloženo úsilí s cílem vyžádat si a shromáždit stanoviska zúčastněných stran, shrnout
hlavní body, podnítit diskusi a zajistit, aby byly zúčastněné strany informovány
o záležitostech EU, které mohou ovlivnit. Projekt provedou pravděpodobně poradci
s přístupem k odborníkům na námořní záležitosti z akademické obce. Toto využijí odvětví
v dotyčné mořské oblasti, orgány veřejné správy, které ji spravují, a pobřežní společenství,
která zde žijí.
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Typ

Služby

Rozpočet

700 000 EUR

Předmět
název

nebo Poskytování technických odborných znalostí Komisi a rovněž
příslušným vnitrostátním orgánům na úrovni mořské oblasti.
Odborníci budou analyzovat údaje a provedou výzkum a předloží
návrhy na soudržné činnosti a integrovaná řešení při vypracování
námořních strategií, podpoře rozvoje plánů námořní politiky
a obsahové přípravě konferencí.

Způsoby provádění

Jako součást nové rámcové smlouvy („technické odborné znalosti
týkající se integrované námořní politiky“), která bude zahájena
prostřednictvím výzvy k předkládání nabídek, budou uzavřeny
zvláštní smlouvy. Na odbornou pomoc může být rovněž zadáno
až pět přímých zakázek.

Přibližný
harmonogram

Zadávací řízení týkající se rámcové smlouvy bude zahájeno
v 1. pololetí roku 2012. Zvláštní smlouvy budou rozloženy na
roky 2012 a 2013. Alternativně by mohly být zvláštní smlouvy
provedeny s využitím stávajících rámcových smluv, například
MARE/2008/04 nebo MARE/2008/08.

3.

OSTATNÍ AKCE

ROZPOČTOVÁ LINIE 11 09 05
3.1.

Vývoj SafeSeaNet

Právní základ: čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení
o integrované námořní politice a směrnice 2002/59/ES ve znění čl. 2 písm. d) nařízení (ES)
č. 1406/2002
Předmět: SafeSeaNet (SSN) je systém EU pro výměnu informací souvisejících s plavidly
a plavbou v elektronickém formátu mezi určenými orgány v Evropské unii. Stávajícím cílem
systému SSN je podporovat činnosti EU a členských států za účelem námořní bezpečnosti,
bezpečnosti v přístavech a na moři, ochrany mořského prostředí a bezpečnosti a efektivity
námořní dopravy. Systém SSN je na vnitrostátní a ústřední úrovni založen na povinných
systémových funkcích, které jsou zásadní pro běžný provoz systému. Povinnými funkcemi
systému SSN je zasílání, příjem, uchovávání, vyhledávání a výměna informací elektronickými
prostředky, jak vyžaduje právní rámec SSN.
Aniž by byla dotčena úloha skupiny na vysoké úrovni vytvořené v souladu se směrnicí
2002/59, projekt navrhovaný pro tuto dotaci by měl umožnit posouzení dostupných možností,
pokud jde o budoucí vývoj SSN, s cílem podpořit:
• rozvoj společného prostředí pro sdílení informací (CISE) pro dohled v námořní oblasti EU
tím, že se podpoří decentralizovaná spolupráce mezi systémy, odvětvími a příslušnými orgány
na úrovni EU;
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• vyhodnocení dalšího rozvoje systému SSN jako platformy přinášející prospěch ostatním
skupinám uživatelů, a to z technického, organizačního a finančního hlediska;
• povinnost zřídit na vnitrostátní úrovni jednotný portál pro ohlašovací přístavní formality
a výměnu dokumentů podle úmluvy FAL pomocí SSN na základě směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí
připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice
2002/6/ES, a to v souvislosti s probíhající činností pracovní skupiny pro zjednodušení
správních postupů v námořní oblasti a elektronické informační služby („skupina eMS“), která
byla vytvořena pro řešení technických aspektů uvedené povinnosti;
• možnost vyměňovat si údaje mezi systémy (např. mezi SSN a e-Customs nebo mezi SSN
a EUROSUR).
Částka: 700 000 EUR
Přibližný harmonogram: Celková doba trvání akce: 2 roky. Vypracování specifikací
a zajištění vnější podpory pro požadované posouzení ze strany EMSA prostřednictvím
otevřeného nabídkového řízení: 9 měsíců. Fáze posuzování: 9 měsíců. Vývoj, testování
a demonstrace konceptu: 6 měsíců.
3.2.

Správní ujednání se Společným výzkumným střediskem (JRC) o koordinaci
a rozvoji metodických norem pro dobrý stav prostředí moří podle rámcové
směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES)

Právní základ: čl. 2 písm. c), čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení o integrované
námořní politice
Předmět: Na základě rozhodnutí Komise 2010/477/EU a pracovního dokumentu útvarů
Komise (SEK(2011) 1255) je nutno podrobnějším a pokud možno harmonizovaným
způsobem vyvinout metodické normy pro mnoho z 11 deskriptorů dobrého stavu prostředí.
JRC bude požádáno o další podporu a koordinaci při provádění, zejména s ohledem na dobrý
stav prostředí a metodické normy pro tento stav.
Částka: 600 000 EUR
Přibližný harmonogram: Správní ujednání se Společným výzkumným střediskem na dobu
24 měsíců počínaje rokem 2012.
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PŘÍLOHA 3
Obecné přidělení prostředků na oblasti výdajů v souladu s nařízením (EU) č. 1255/2011
Obecné cíle

Prahová
hodnota

Částka
navrhovaná
v pracovním
programu

%

Akce

a) Rozvoj a provádění nejméně
integrované
správy 4 %
námořních
a pobřežních
záležitostí
a
zviditelnění
integrované námořní
politiky

3 300 000 EUR

8%

Příloha 1: 2.1.1.

b)
Rozvoj nejméně
meziodvětvových
60 %
nástrojů

23 750 000 EUR

Příloha 2: 2.1.1.

60 %

Příloha 1:
1.1.1.,
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5., 3.1.
Příloha 2:
1.1.1.,
2.2.1., 2.2.2., 3.1.

c) Ochrana mořského nejméně
prostředí a udržitelné 8 %
využívání mořských
a pobřežních zdrojů

3 750 000 EUR

9%

Příloha 1: 2.3.1., 2.3.2.

d) Rozvoj a provádění nejméně
strategií
pro 8 %
jednotlivé
mořské
oblasti

3 500 000 EUR

e) Vnější spolupráce nejvýše 1 %
a koordinace
mezinárodního
rozměru integrované
námořní politiky

400 000 EUR

1%

Příloha 1: 1.3.1., 2.5.1.

f)
Udržitelný nejméně
hospodářský
růst, 4 %
zaměstnanost, inovace
a nové technologie

5 000 000 EUR

13 %

Příloha 1:
2.6.2., 2.6.3.

Příloha 2: 2.3.1., 3.2.
9%

Příloha 1: 1.2.1., 2.4.1.
Příloha 2: 2.4.1.

2.6.1.,

Příloha 2: 1.2.1.
39 700 000 EUR
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