Индикативен график за дейността на
тематична работна група за разработване на
Програма за морско дело и рибарство
за програмен период 2014-2020 г.
Дейности по
разработване на
ПМДР 2014-2020
Подписване на
договор с
консултант по
разработване на
ПМДР, план за
аквакултурите
Подписване на
договор за ex-ante
оценка и SEA

Разработване на
анализ на средата,
потребностите и
SWOT анализ

Определяне на
цели, приоритети,
мерки, финансиране

Период за
изпълнение

Дейности на тематична
работна група

Период за
изпълнение

февруари 2013г.

февруари 2013 г.
Възможност за предоставяне
на коментари за средата,
потребностите и SWOT
анализа
Обсъждане на изпълнението
на специфичните
предварителни условности
февруари 2012 г.
съгласно Анекс III от
– март 2013 г.
Предложението за Регламент
– многогодишен национален
стратегически план за
аквакултури
Обсъждане на анализа на
средата, потребностите и
SWOT анализ
Възможност за предоставяне
на първоначални коментари
по цели, приоритети, мерки,
финансиране
Обсъждане на приноса на
април - май 2013
ПМДР към целите на Европа
г.
2020, съгласуваност с ОПОР,
другите фондове от ОСР;
Обсъждане на
демаркационните линии с
другите ОП.

февруари
2012 г.

март
2012 г.

март 2013 г.
април
2013 г.

април 2013 г.

Разработване на
чернова на ПМДР

май – август
2013 г.

Неформални
консултации с
Комисията

септември
2013 г.

Разработване на
окончателен
вариант на ПМДР

октомври
2013 г.

Обсъждане на предложенията
за цели, приоритети, мерки,
финансиране
Обсъждане на чернова на
многогодишния национален
стратегически план за
аквакултурите
Представяне на първа чернова
на ПМДР

април - май
2013 г.

Обсъждане на прилагането на
хоризонталните принципи в
изпълнението на ПМДР
Отразяване на промените в
европейското
законодателство в проекта на
програмата;
Актуализиране приоритетите
на програмата
Обсъждане на модалностите
по изпълнение на програмата
– система за управление и
контрол, процедури за
мониторинг и оценка,
информация и комуникация
Обсъждане на модалностите
по прилагане на развитието
на рибарските области –
критерии за избор на
стратегии, разпределение на
задълженията м/у органите
Обсъждане на ex-ante
оценката и SEA;
Актуализиране приоритетите
на програмата
Обсъждане на финална
версия на черновата на ПМДР

юни
2013 г.

Обсъждане на окончателния
вариант на ПМДР;

май
2013 г.
юни
2013 г.

юни - юли
2013 г.

юни - юли
2013 г.

юни - юли
2013 г.

юли - август
2013 г.
юли - август
2013 г.

октомври
2013 г.

