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Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Eucopese uo;e, Eucopees Foods voo, Ma,;t;eme Zakeo eo v;ssec;j

Leeswijzer EU-subsidies Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij
(EFMZV)
In dit document staan aanwijzingen voor het lezen en begrijpen van de gegevens in de
Openbaarmaking goedgekeurde EFMZV-subsidies.
Hieronder staat een toelichting op de verschillende veldnamen die in de openbaarmaking
staan.
Veldnaam
Naam van de begunstigde
Community Fleet Registry
identificatienummer
Naam van de concrete actie
Samenvattino van de concrete actie
Beqindatum van de concrete actie
Einddatum van de concrete actie
Totale subsidiabele uitgaven
Bedrag van de bijdrage van de Unie
Postcode van de concrete actie
Land
Vermelding van de betrokken
Unieprioriteit
Resultaat, link naar website
Openstelling

Toelichting
De bedrijfsnaam van de begunstigde. De namen van
natuurlijke personen (niet rechtspersonen) worden niet
qepubliceerd.
Als de subsidie direct betrekking heeft op een vaartuig
staat hier het vaartuiqnummer.
De naam van het project. Bij projecten onder
investeringssubsidies zonder naam staat hier een
alqemene aanduidinq.
Korte omschriivino van het proiect.
Datum waarop het project van start qaat (iiii-mm-dd).
Datum waarop het project is afgerond (iiii-mm-dd).
De totale uitgaven van de begunstigden voor het
proiect.
De bijdrage van de Europese Unie aan het project.
Naast deze bijdrage is er ook een bijdrage van de
Nederlandse overheid.
De postcode van de locatie waar het project wordt
uitgevoerd. Dit kan ook de woonplaats van de aanvrager
zijn.
Het land waar het project wordt uitgevoerd.
De Unieprioriteit waar het project onder valt, dit is het
hoofddoel van het EFMZV waar dit proiect aan biidraaot.
Bij een innovatieproject kunt u via deze link het
wetenschappelijke rapport bekijken.
De openstelling van de Regeling Europese EZK- en LNVsubsidies (REES) waaronder het project valt.
Overheidsopdrachten vallen hier niet onder.

De lijst is een totaal overzicht. Als een project of investering eenmaal geselecteerd is blijft deze
erin staan. Projecten die worden ingetrokken en dus niet worden uitgevoerd worden uit de lijst
verwijderd. Bij de gepubliceerde data staan de gegevens van de subsidieverlening, dus de
verwachting op het moment van de selectie van de projecten.
De vastgestelde en dus de gerealiseerde gegevens worden opgenomen als de projecten zijn
afgerond of stopgezet en de subsidie is vastgesteld. Als de subsidie is vastgesteld staat er in het
veld Datum subsidie-vaststelling een datum. Tussentijdse wijzigingen in en betalingen aan het
project worden niet verwerkt in de lijst.
We werken deze lijst minimaal 2 keer per jaar bij. In de Openbaarmaking goedgekeurde EFMZV
projecten staat tot en met welke datum de gegevens zijn bijgewerkt.

Openbaarmaking, privacy en gebruik persoonsgegevens
Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 verplicht
de lidstaten tot openbaarmaking van de EFMZV-subsidies. Hierin staat ook welke gegevens
minimaal gepubliceerd moeten worden en in welk formaat. Zo moeten natuurlijke personen
anoniem worden genoemd, dit doen we door alle begunstigden die geen rechtspersoonlijkheid
hebben te anonimiseren.
De ministeries EZK en LNV hebben conform de regels van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) de verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in het AVG
register. Dit register maakt de manier waarop de organisatie met persoonsgegevens omgaat
transparant en controleerbaar. Hierin staat meer informatie over welke soorten persoonsgegevens
worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan
en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Bekijk het register van verwerkingen.
Deze gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

