Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Inhoudelijke toelichting op de uitvoering van het Europees Fonds Maritieme
Zaken en Visserij (EFMZV).
Het totale budget voor het EFMZV-programma voor Nederland is € 128,8 miljoen, hiervan komt €
101,5 miljoen van de Europese Unie. Nederland zet het budget in op de volgende unieprioriteiten
(UP).
•
•
•
•
•
•

UP1: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde visserij.
UP2: Bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur.
UP3: Bevordering van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).
UP5: Bevordering van de afzet en verwerking van visserijproducten.
UP6: Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid.
TB: Technische bijstand, voor de uitvoering van het programma.

Om de doelstellingen van het Nederlandse programma te realiseren, worden voor elke unieprioriteit
projecten of investeringen geselecteerd. In de grafiek staat hoeveel EU-budget voor elke
unieprioriteit beschikbaar is en hoeveel hiervan voor de goedgekeurde projecten en investeringen is
vastgelegd.
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Openstellingen
Een van de manieren om projecten te selecteren is het openstellen van een subsidie. De
openstellingen voor het EFMZV vallen onder de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies. In het
document met de goedgekeurde investeringen en projecten staat onder welke subsidie het project
is geselecteerd. In de lijst staan alleen projecten die op de peildatum zijn geselecteerd. Projecten
die eerder zijn geselecteerd maar zijn ingetrokken of niet tot uitvoering zijn gekomen zijn uit de lijst
verwijderd.
Hieronder staat een korte toelichting op de openstellingen waarin de projecten zijn geselecteerd.
Meer informatie over openstellingen onder het EFMZV staat op onze website.
Productie- en afzetprogramma’s
Producentenorganisaties in de visserij moeten jaarlijks een productie- en afzetprogramma opstellen.
De producentenorganisaties kunnen uit het EFMZV een financiële bijdrage krijgen voor het
opstellen hiervan. De bijdrage is een lumpsum die wordt uitgekeerd nadat het programma is
goedgekeurd. Opengesteld in 2016, 2017 en 2018.
Innovatieprojecten aanlandplicht
Visserijorganisaties kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van innovatieprojecten. Deze
projecten richten zich op het vergroten van de overlevingskans van vissen na teruggooi of op de
verbetering van de selectiviteit bij de vangst. De projecten mogen maximaal 3 jaar duren.
Opengesteld in 2015.
Jonge vissers
Vissers jonger dan 40 jaar kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van hun eerste vaartuig.
Opengesteld in 2015, 2016, 2017 en 2018.
Innovatieprojecten aquacultuur
Aquacultuurondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van innovatieprojecten in de
aquacultuur. Deze projecten richten zich op innovaties in de duurzame aquacultuur. Hierin worden
naast economisch rendement ook aspecten als milieu, gezondheid, welzijn en maatschappelijk
draagvlak bevorderd. De projecten mogen maximaal 3 jaar duren. Opengesteld in 2016 en 2017.
Afzetbevorderingsprojecten
Ondernemers, producenten- en brancheorganisaties en verenigingen van
producenten(organisaties) in de visserij- en aquacultuursector kunnen subsidie krijgen voor de
uitvoering van een afzetbevorderingsproject. De projecten zijn gericht op het vinden van nieuwe
afzetmarkten, het verbeteren van de kwaliteit of toegevoegde waarde, het vergroten van de
transparantie over productiemethoden en markten, het verbeteren van de traceerbaarheid of het
vergroten van de bekendheid van visserij- en aquacultuurproducten. De projecten mogen maximaal
3 jaar duren. Opengesteld in 2016.
Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij
Vissers, visserijorganisaties, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's),
(semi)overheden en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen subsidie krijgen voor
samenwerkingsprojecten in de wetenschap en visserij. Deze projecten richten zich op het opzetten
van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen (kennissystemen) tussen
wetenschappers en vissers of visserijorganisaties en op het verrichten van activiteiten daarbinnen,
zoals kennisontwikkeling en kennisdeling. De projecten mogen maximaal 3 jaar duren. Opengesteld
in 2017.
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Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij
Producentenorganisaties voor visserijproducten, visserijondernemingen, andere marktdeelnemers
uit de visserijsector en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen subsidie krijgen voor
investeringen in technologische ontwikkeling en innovatie. Dit richt zich op de verbetering van het
concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland. Het gaat
bijvoorbeeld om innovaties die leiden tot kostenbesparing of waardevermeerdering van producten
of een betere aansluiting van vraag en aanbod. De projecten mogen maximaal 3 jaar duren.
Opengesteld in 2017.
Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten
Visserijondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van
machines die de toegevoegde waarde van hun visserijproducten verbeteren. De subsidiabele
machines zijn: een automatische conserveermachine voor langoustines, een automatische
kookketel voor garnalen, een spoelsorteermachine met tenminste 6 millimeter spijlwijdte, een
scholstripmachine en een slurryijsmachine. Opengesteld in 2018.
Overheidsopdrachten
Een deel van het EFMZV-budget gaat naar overheidsopdrachten, waarbij de overheid zelf de
begunstigde is van het EFMZV-budget. Het gaat hierbij om activiteiten die van algemeen belang
zijn, zoals het verzamelen van gegevens over visbestanden en de controle op de visserij. Het kan
ook gaan om onderzoeksopdrachten, voorlichting of technische bijstand. De overheid huurt vaak
derden in om de feitelijke werkzaamheden uit te voeren. Deze inhuur gebeurt volgens de
aanbestedingsregels. Onder technische bijstand vallen de kosten die de overheid zelf maakt om
haar taken voor het EFMZV uit te voeren, zoals het beoordelen van subsidieaanvragen.
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