
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022.
GODINU
Stvaratelj
dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje
Zadarska županija
UO za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove
Dokument o kojem je provedeno savjetovanje
Program za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program)

Svrha savjetovanja
Savjetovanjem se htjelo upoznati zainteresirane korisnike o sadržaju Programa. 
SWOT analizom koja je provođena u sklopu izrade Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020 utvrđeni su ciljevi i mjere koje su potrebne radi povećanja konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture. Ovaj cilj će se ostvariti prvenstveno provedbom mjera u sektoru ribarstva za osiguranje učinkovite ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti, poboljšanjem sanitarnih uvjeta i uvođenjem energetski učinkovitih praksi, novih tehnologija i inovativnih proizvodnih procesa s dodanom vrijednošću i proizvoda u ribarstvu kako bi sektor postao ekonomski održiv i otporan na vanjske utjecaje. 
U pogledu poticanja održive akvakulture s ciljem povećanja konkurentnosti i podrške razvoju i inovacijama, strateško usmjerenje stavljeno je na širenje i diversifikaciju proizvoda marikulture kroz poticanje ulaganja u sirovine, modernizaciju i energetsku učinkovitost uzgajališta, uspostavu mrjestilišta te kroz razvoj i uvođenje novih tehnologija, uz potporu aktivnosti prijenosa znanja i uvođenjem inovacija tehnološkim, organizacijskim i poslovnim procesima u pružanju nutritivnih, zdravih i visoko kvalitetnih proizvoda potrošačima.
Poboljšanja u organizaciji tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture i ulaganja u sektore prerade i trženja su ključni za postizanje održivosti ribarstva i akvakulture. Navedeno će se ostvariti i kroz uspostavu Organizacija proizvođača i potporu za njihove planove proizvodnje i trženja te kroz komunikacijske i promotivne kampanje za podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i akvakulture.
Slijedom navedenog pristupilo se izradi Programa za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2022. godinu.
 



dasdsaza  za ostvarivanje potpora iz područja 
ribarstva i marikulture za 2022. godinu.




Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu dokumenta savjetovanja?


                                        /


Je li dokument savjetovanja bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i koliko je vremena
ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?

Dokument savjetovanja je bio objavljen na internetskim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr" www.zadarska-zupanija.hr) 20. srpnja 2022. godine i bio je dostupan 30 dana za očitovanje.

Provedene metode savjetovanja i razdoblje/datum njihovog održavanja?
Internetsko savjetovanje na stranici Zadarske županije
Razdoblje provedbe savjetovanja: od 20. srpnja 2022. godine do 20. kolovoza 2022. godine.






Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?
Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljeno niti jedno očitovanje.
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe dokumenta savjetovanja


/
Troškovi provedenog savjetovanja
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska sredstva.


