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         11. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 

 Říjen 2017  - vyhlašovaná opatření: 

• 2.1. Inovace – alokace 33,5 mil. Kč – 7 projektů za 10,3 mil Kč 

• 2.2. záměr a) Investice do akvakultury – alokace 189 mil. Kč (alokace byla navýšena 

o 69 mil. Kč) – 136 projektu, 189 mil. Kč 

• 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – alokace 85 mil. Kč 

– 16 projektů, 50,6 mil. Kč 

• 5.3. Investice do zpracování produktů – alokace 45 mil. Kč – 9 projektů 8,7 mil. Kč 

 Orientační harmonogram – vydání Rozhodnutí: 

  Přímé nákupy: do 30.4.2018 (cca 31 projektů 4,9 mil.Kč) 

  Projekty s VŘ: do17.8.2018 (cca 126 projektů 243,4 mil. Kč)  

 Spolu s 11. výzvou proběhl příjem žádostí v opatření  2.5. Akvakultura poskytující 

environmentální služby (vysazování úhoře říčního) – vyhlášeno jako 2. výzva. – Rozhodnutí 

již vydána.  

 



Pravidlo n+3 - výzva k předkládání žádostí o platbu  
 

 ŘO OP Rybářství žádá příjemce, aby neodkládali předložení žádostí o platbu za 

již zrealizované projekty.  
 

 Zpožděné proplácení může negativně ovlivnit výši přidělených finančních 

prostředků z ENRF pro sektor rybářství v České republice.  
 

 Pravidlo n+3 znamená, že finanční prostředky alokované na jednotlivé roky musí 

být vždy vyčerpány do tří let, jinak dotyčný stát o tyto prostředky přijde. Letošní 

rok je prvním rokem, kdy se pravidlo n+3 aplikuje. 
 

 Z důvodu pozdního schválení právních předpisů na úrovni EU, které mělo za 

následek dvouleté zpoždění schválení Operačního programu Rybářství, je plnění 

pravidla n+3 v letošním roce ohroženo. 
 

 Do konce roku 2018 zbývá pro splnění výše uvedeného pravidla                

proplatit žádosti o platbu v objemu dalších cca 90 mil. Kč. 



Výhled plnění N+3 
 
Pravidlo N+3 se započtením předběžných plateb: 

 

129 088 386 Kč/5 033 666,84 EUR  

(podíl EU) při listopadovém měsíčním kurzu CZK/EUR= 25,645  

 

Pro splnění pravidla N + 3 bude nutné danou částku certifikovat, respektive 

odeslat v průběžných žádostech o platbu na EK do 31.12. 2018. 

 



Audity  

 

 Audity operací: 

• Na základě certifikovaných výdajů OP Rybářství na přelomu roku 2017/2018 byl 

vybrán vzorek pro výkon auditů operací na rok 2018 (I. perioda) 

• Jedná se o 13 projektů.  
 

 Audit systému č. OPR/2017/S/001:  

• podněty na kontrolu zakázek – ŘO provede kontrolu projektů 

• neexistence prohlášení o střetu zájmů i u osob, které připravují zadávací 

dokumentaci 
 

 Auditní mise EK: EK ověří požadavek kontroly projektů v oblastech NATURA 2000 – 

bude dále řešeno. 

 



Střet zájmů, nestrannost a  mlčenlivost 

 
 

 

 

 
 

 Nulová tolerance při porušení pravidel při střetu zájmů, 

nestrannosti a  mlčenlivost. 

 Zvýšený dohled ze strany EK, MF–AO, Řídicího orgánu OP 

Rybářství. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Semináře pro žadatele a příjemce  
 

 12. výzva: 

• v Praze v pondělí 12. 3. 2018 od 10:00 (Jungmannova 24, Praha 1, Evropský dům - 

přízemí) 

• v Brně ve středu 14. 3. 2018 od 10:00 (Cejl 73, Brno, Administrativní a školící 

centrum - 1. patro, učebna 120) 

• v Českých Budějovicích v pondělí 26. 3. 2018 od 9:00 (U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje - Zastupitelský sál, 1. patro) 
 

 

 Seminář OP Rybářství 2014 – 2020 na téma Organizace producentů v 

akvakultuře: 

•  v Praze dne 27. 3. 2018 od 10:00 hod.  (MZe, modrá místnost, Těšnov 65/17, 

Praha 1)  



         13. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 

 Řídicí orgán OP Rybářství bude připravovat na podzim roku 2018 výzvu s názvem 13. 

výzva OP Rybářství 2014 – 2020   

 Vyhlašovaná opatření: 

• 2.1. Inovace 

• 2.2. záměr a) Investice do akvakultury 

• 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním  

• 5.3. Investice do zpracování produktů  

 Typ výzvy: kolová 

 Plánovaná alokace:  134 mil. Kč 

 Plánovaný příjem Žádostí o podporu: říjen 2018 

 Spolu s 13. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření  2.5. Akvakultura poskytující 

environmentální služby (vysazování úhoře říčního) – vyhlášeno jako 2. výzva. 

 



 Jaro 2018 
 12. výzva 

ING. ANTONÍN VAVREČKA 

 

Příprava odbobí po roce 2020 



Společná rybářská politika po roce 2020 
 

 ŘO OP Rybářství připravil první návrh pozice k programovému období 2020+. 

Pozice byla poskytnuta SZEU a vnitrozemským státům a zároveň byla využita při 

podzimním jednání v Tallinnu. Pozice bude dále aktualizována na základě vývoje 

informací 2020+.  
 

 ČR připravila společné prohlášení k prioritám podpory sladkovodní akvakultury. 

Společné prohlášení bylo odesláno na ČS ke schválení, ČR získala podporu DE, 

SK, AT, HU, HR, ES, PL, SI, RO. Společné prohlášení bylo dne 1. 3. 2018 

projednáno na pracovní skupině pro vnější a vnitřní politiku rybolovu. Zároveň byl 

bod k prohlášení zařazen na další jednání Rady ministrů, která se uskuteční 19. 3. 

2018.  
 

 ŘO OP Rybářství ve spolupráci Odborným útvarem pozve zástupce DG MARE 

(jednotka D3 – příprava právních předpisů) na návštěvu do ČR za účelem osvěty 

akvakultury. Návštěvu ŘO OP Rybářství plánuje na duben/květen 2018. 
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ING. ANTONÍN VAVREČKA 

 

Změny v Pravidlech pro žadatele pro jarní 

příjem žádostí OP Rybářství 2014 – 2020 



      12. výzva OP Rybářství 2014 – 2020  
 Řídicí orgán OP Rybářství připravil pro jaro výzvu s názvem 12. výzva OP Rybářství 2014 – 

2020 – vyhlášena 5.2.2018, Pravidla zveřejněna 5.2.2018. 

 Vyhlašovaná opatření: 

• 2.2. záměr a) Investice do akvakultury – alokace 100 mil. Kč 

• 2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury – alokace 17 mil. Kč 

• 2.3. Podpora nových chovatelů – alokace 20 mil. Kč 

• 5.2. záměr b) Propagační kampaně – alokace 8 mil. Kč 

• 5.3. Investice do zpracování produktů – alokace 40 mil. Kč 

 Typ výzvy: kolová 

 Plánovaná alokace:  185 mil. Kč 

 Plánovaný příjem Žádostí o podporu: od 3.4. do 23.4. 2018  

 Zveřejnění Žádosti o podporu na PF: nejpozději 27.3. 2018 

 

 

 



      Úprava Pravidel pro 12. výzvu 

 

Úpravy Pravidel proběhly na základě: 

 Zkušeností a vyhodnocení z předchozích výzev a dosavadní administrace. 

 Evaluace a hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020. 

 Podnětů žadatelů. 

 Úprava na základě aktualizace Metodických pokynů MMR. 

 



Zjednodušení pravidel pro 12. výzvu 

Vybrané úpravy Pravidel: 

 Od 1. 1. 2018 je účinný zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech. Tento postup byl promítnut do Pravidel pro žadatele a 

příjemce: 

 Vymezení správního řádu k rozpočtovým Pravidlům. 

 Úpravy ve schvalovacím procesu – pro žadatele bez zásadních změn. 

 

Příjemce zajišťuje povinnou publicitu projektu – nejpozději v den podání Žádosti o   platbu  

Byla odstraněna podmínka závazného data předložení Žádosti o platbu. 

 Jednotná doba na realizaci projektu – 24 měsíců od podpisu Rozhodnutí  

Kontrola projektů s přímými nákupy proběhne na RO SZIF přednostně. 

 



Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek 

 
 

 

 

 
 

  Zvláštní postupy pro zadávání veřejných zakázek dle JMP. 

 Žadatel použije Závazné postupy účinné ke dni vyhlášení veřejné zakázky. 

  Žadatel se Závaznými postupy řídí od data účinnosti (2. verze účinná od 1. 5. 

 2017) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Plánované aktivity ŘO OP Rybářství  

 ŘO OP Rybářství připravuje newsletter pro žadatele/potenciální 

žadatele/příjemce k propagaci 12. výzvy. 

 VZ Nákup mediálního prostoru a tisk. 

 Úprava jednotlivých limitů a nové limity, položky ZV - IREAS   

 

 Další aktivity: 

• Zjednodušování Pravidel pro žadatele a příjemce. 

• Snižování počtu hodnotících kritérií. 

• Změny v definicích způsobilých žadatelů. 

• Revize některých opatření. 

 



Prostor  
k diskuzi 
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Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, 

záměr a) Investice do akvakultury  



Opatření 2.2. a)  
 
 

 

 

 
 

Popis opatření:  

 Opatření 2.2., záměr a) je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury 

a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury 

a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, 

ekologicky šetrnější akvakultura a účinnější využívání zdrojů. 

Příklady projektů:  

 Vybavení rybářského provozu  

 Pásový bagr a vodní žací stroj  

 Sítě  

 Rybník „Zátopa" odbahnění a opravy hráze 

 Rozšíření sádek  

 Materiálně technické vybavení produkčního podniku akvakultury 

 Výstavba vodní nádrže č. 3 

 Kolový traktor s příslušenstvím 

 



Opatření 2.2. a)  
 
 

 

 

 
 

Definice žadatele/příjemce:  

 

 Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou 

podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické 

osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským 

svazům a rybářským spolkům. 

 

  Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje. 

  

        



Opatření 2.2. a)  
 
 

 

 

 
 

Výše podpory : 

 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky 

 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně  

50 000 Kč na každý jednotlivý projekt 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně  

20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt 

 celková finanční alokace na opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, 

záměr a) Investice do akvakultury je 412 775 960 Kč (EU + Národní podíl) 

 pro 12. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 100 mil. Kč  

(EU + Národní podíl) 
 



Opatření 2.2. a)  
 
 

 

 

 
 

Změny v hodnotících kritériích: 

 

 Úprava kritéria: Preferované investice/modernizace – hodnotící kritérium – hodnotí SZIF 

(max. 15 bodů). Do písm. b) byly doplněny investice do skladů, garáží, šaten, sociálních 

zařízení, provozních kanceláří, a kotelen za 4 body. Z písm. c) byl odstraněn příděl 2 

bodů pro žadatele, kteří si automobil do 3,5 tuny s dotací ještě nepořídili. 

 Vypuštěno kritérium: Návaznost na předchozí investice žadatele 

 Dále došlo k drobným zpřesnění textu hodnotících kritérií a úpravám počtu bodů. 

 

 Maximální bodové hodnocení projektu: 56 (ZV do 5 mil. Kč) / 61 (způsobilé výdaje 

nad 5 mil. Kč včetně) bodů 

 Minimum bodů k podpoře projektu: 30 %, tj. 17 / 19 bodů 
 



Opatření 2.2. a)  
 
 

 

 

 
 

Úpravy způsobilých výdajů: 

 Úpravy byly provedeny na základě zkušeností z 11. výzvy a podnětů rybářské veřejnosti. 

 Do způsobilých výdajů byly přidané nové položky, doplněny a upraveny některé finanční limity. 

 

 nový 022 nákup postřikovačů 

 nový 023 výstavba nebo modernizace opěrné zdi sloužící k udržení stability zeminy a zlepšení 

zabezpečení rybářského provozu 

 nový 024-03 a 025-03 odstranění pevných překážek z plochy rybníka (např. pařezy) jako 

stavební výdaj související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení 

a objektů rybníka 

 nový 103-01-06 svahové sekačky 540 tis. Kč 

 nový 111-01-02 obojživelný malotraktor (včetně příslušenství) 3 mil. Kč 

 nový 119-01-03 mobilní generátor 400 tis. Kč 
 



Prostor  
k diskuzi 
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ING. JIŘÍ GUSCHL 

 

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, 

záměr b) Diverzifikace akvakultury  



Opatření 2.2. b)  
 
 

 

 

 
 

Popis opatření:  

 Opatření 2.2., záměr b) je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků 

akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného 

posílení ekonomického potenciálu. 

 

Příklady projektů:  

 Zřízení maloobchodní prodejny ryb a rybích lahůdek 

 Rekonstrukce prodejny ryb 

 Pořízení a vybavení stánků pro prodej ryb 

 Rekonstrukce chaty pro ubytování a sportovní rybolov 

 Rekreační rybářský areál 



Opatření 2.2. b)  
 
 

 

 

 
 

Definice žadatele/příjemce:  

 Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury s produkcí ryb vyšší než 2 tuny za rok a převažujícími 

příjmy/výnosy z akvakultury z celkových příjmů/výnosů podniku. Podpora může 

být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy/výnosy pocházejí 

z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 
 

Z opatření lze žádat například na:  

 Ubytovací a stravovací zařízení 

 Sportovní rybolov jako zdroj diverzifikaci příjmů 

 Maloobchodní prodej – kamenné prodejny, mobilní prodejny, stánkový prodej 

 Akvaponie 

 

 

 

 



Opatření 2.2. b)  
 
 

 

 

 
 

Výše podpory : 

 50 % způsobilých výdajů 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně  

50 000 Kč na každý jednotlivý projekt 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně  

4 999 9999 Kč na každý jednotlivý projekt 

 celková finanční alokace na opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, 

záměr b) Diverzifikace akvakultury je 40 000 000 Kč (EU + Národní podíl) 

 pro 12. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 17 mil. Kč  

(EU + Národní podíl) 

 

 pro investice do ubytování (kódy 001-01 a 002-01) podpora v režimu de 

minimis 
 



Opatření 2.2. b)  
 
 

 

 

 
 

Hodnotící kritéria zůstala beze změny. 

 Maximální bodové hodnocení projektu: 36 bodů 

 Minimum bodů k podpoře projektu: 30 %, tj. 11 bodů 
 

Úpravy způsobilých výdajů: 

 Úpravy byly provedeny na základě zkušeností z 9. výzvy a podnětů rybářské veřejnosti. 

 Do způsobilých výdajů byly přidané nové položky. 

 

 nový 007 investice související s pořízením akvaponického systému 

 nový 007-01 nákup stavby/budovy 

 nový 007-02 nákup pozemku 

 nový 007-03 pořízení akvaponického systému 

 nový 008 investice související s modernizací akvaponického systému 

 nový 008-01 nákup stavby/budovy 

 nový 008-02 nákup pozemku 

 nový 008-03 pořízení akvaponického systému 
 



Prostor  
k diskuzi 



 Jaro 2018 
 12. výzva 

ING. PETR PAUL 

 

Opatření 2.3. Podpora nových 

chovatelů   



Opatření 2.3.  
 
 

 

 

 
 

Popis opatření:  

 Opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich 

počáteční konkurenceschopnosti. Investice budou směřovány do zřizování podniků 

akvakultury nově začínajícími chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé 

podniky akvakultury. 

 

Příklady projektů:  

 Modernizace sádek 

 Odbahnění rybníku 

 Zařízení pro chov ryb 

  

 



Opatření 2.3.   
 
 

 

 

 
 

Definice žadatele/příjemce:  

  Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky 
nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 
riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost;  

 
  podmínky: 
• musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o 

podporu  
 

• současně musí nově začínající chovatel – fyzická osoba / alespoň jedna z fyzických osob – vlastník právnické 
osoby splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s odborným zaměřením na rybářství, a to 
jak střední školy – učebního oboru s výučním listem, tak s maturitou, vyšší odborné školy nebo vysoké školy, 
osoba po získání úplné profesní kvalifikace se zaměřením na rybářství, nebo 5 let praxe v oboru  
 

• fyzická osoba jako vlastník právnické osoby splňující kvalifikační požadavky musí být vedoucím (manažerem) v 
podniku (žadatel dokládá čestným prohlášením); 
 

• Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % 
fyzickou osobou nebo osobami). V případě právnické osoby musí všechny fyzické osoby splňovat podmínku 
prvého zřizování podniku akvakultury;  

 
 

 
 



Opatření 2.3.   
 
 

 

 

 
 

Výše podpory : 

 

 50 % způsobilých výdajů;  

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně  

50 000 Kč na každý jednotlivý projekt; 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně  

16 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt; 

 celková finanční alokace na opatření 2.3. je cca 57,5 mil Kč (EU + Národní podíl); 

 pro 12. výzvu je finanční alokace stanovena ve výši 20 mil. Kč (EU + Národní podíl). 
 



Opatření 2.3.   
 
 

 

 

 
 

Způsobilé výdaje: 

 

 Výdaje, na které lze čerpat podporu; 

 realizace – od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o 

platbu (do 24 měsíců od data poskytnutí Rozhodnutí, max. do 30.6.2023); 

 prostřednictví bankovního účtu , max. 100 000 Kč v hotovosti;   

 doba udržitelnosti  

• produktivní investice 3 roky   

• modernizace a obnova 5 let od data poslední platby příjemci. 

 
   



Změny ve 12. výzvě - hodnotící kritéria 

  
 
 

 

 

 
 

 Přehled vykonávaných činností – specifikace činnosti hodnotící komise; 
 

 odstraněn „Kompletní přehled hodnotících a vylučovacích kritérií pro věcné    

    hodnocení projektů“; 
 

 kritérium „Preferované investice“  

 redukce hodnocení na 2 kritéria (nákup technologií a stavební investice) 

 začlenění recirkulačních zařízení; 
 

 kritérium „Schopnost uplatnění produkce na trhu“ 

 snížení max. bodového hodnocení na 20 bodů (0, 7, 14 a 20 bodů); 
 

 kritérium  „Komplexnost projektu“ 

 zvýšení max. bodového hodnocení na 10 bodů. 



Změny ve 12. výzvě - hodnotící kritéria 

  
 
 

 

 

 
 

 Kritéria „Zhodnocení efektivnosti projektu – zvýšení produkce, Zhodnocení 

efektivnosti projektu – udržení produkce a Proveditelnost projektu“ 

 hodnocení projektu v závislosti na stavební x strojní (vybavení) investici 

 bodové zvýhodnění projektů se stavební investicí; 
 

 začlenění recirkulačních systémů do opatření 2.3. 

 navýšení ZV nad 5 mil. Kč => nové kritérium „ Výnosnost investice projektů se 

způsobilými výdaji 5 mil. Kč a vyššími“ (max. 5 bodů); 
 

 kritérium „Připravenost projektu“ 

 přidáno hodnocení 7 body – v rámci splnění pravidel Metodického pokynu pro řízení 

výzev; 
 

 maximální možný počet 121 (ZV 5 mil. Kč a výše) / 116 bodů (ZV pod 5 mil. Kč); 

 bodové minimum 30 % - tj. 37 resp. 35 bodů. 



Změny ve 12. výzvě – způsobilé výdaje 

  
 
 

 

 

 
 

 Sjednocení číselníku způsobilých výdajů s opatřením 2.2. Produktivní investice 

do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury: 

 Specifikace limitu 006-13 kesery, saky 
 006-13-01 mechanický keser 130 tis. Kč/ks 

 006-13-02 keser 1400 Kč/ks 

 006-13-03 sak 1400Kč/ks 

 Rozšíření podlimitu: 
 006-20-03 vanička – různé objemy a rozměry 4000 Kč/ks 

 116-01-04 vysokozdvižný vozík s nosností do 2t 600tis Kč/ks 

 Navýšení finančního limitu u podlimitu: 
 006-21-03 plastová přepravní bedna malá na 33 tis Kč/ks 

 006-21-04 plastová přepravní bedna velká na 44tis. Kč/ks 

 Doplněny nové kódy způsobilých výdajů dle opatření 2.2.a) – např. kód 007, 017, 055, 

056, 057, 115 

 textové změny ve specifikaci položek.  



Změny ve 12. výzvě - způsobilé výdaje  

  
 
 

 

 

 
 

 Doplněny nové kódy způsobilých výdajů: 

 022 nákup postřikovačů 
 022-01-01 postřikovač motorový 20 tis. Kč/ks 

 023 výstavba nebo modernizace opěrné zdi sloužící k udržení stability zeminy a 

zlepšení zabezpečení rybářského provozu 

 024-23 odstranění pevných překážek z plochy rybníka (např. pařezy) jako stavební 

výdaj související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení a objektů 

rybníka 

 025-23 odstranění pevných překážek z plochy rybníka (např. pařezy) jako stavební 

výdaj související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení a objektů 

rybníka 

 103-01-06 svahové sekačky 540 tis. Kč/ks 

 111-01-02 obojživelný malotraktor (včetně příslušenství) 3 mil. Kč/ks 

 119-01-03 mobilní generátor 400 tis. Kč/ks 



Změny ve 12. výzvě - způsobilé výdaje  
 
 

 

 

 
 

 Číselník způsobilých výdajů opatření 2.3. byl  dále rozšířen o kompletní Číselník 

způsobilých výdajů opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s 

dočišťováním; 

 

 součástí Číselníku způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů je 

Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů; 

 

 způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data popisu Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. 



Opatření 2.3.   
 
 

 

 

 
 

 Podporu lze poskytnout: 

 Výstavbu, modernizaci a odbahnění rybníků menších než 2 ha katastrální   

     plochy; 

 výstavbu a modernizaci objektů rybníka a sdružených objektů rybníka, sádek,    

     líhní, skladů krmiv, techniky a dalších objektů; 

 výstavbu, modernizaci zařízení/objektů ke zlepšení pracovních podmínek;  

 pořízení automobilu, traktoru a zařízení  

     k produkci ryb; 

 vybavení a zařízení RAS. 



Prostor  
k diskuzi 



 Jaro 2018 
 12. výzva 

ING. PETR PAUL 

 

Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh,  

záměr b) Propagační kampaně   



Opatření 5.2.  
 
 

 

 

 
 

Popis opatření:  

 Opatření je zaměřeno na přípravu strategie a realizaci regionálních nebo 

celostátních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury 

a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví 

rybolovu a akvakultury. Dále pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast 

na veletrzích, výstavách a vydávání odborných publikací; 

 

Příklady projektů:  

 pořádání odborných rybářských konferencí 

 rybářský slovník (česko/angl. , angl/český). 

 



Opatření 5.2.  
 
 

 

 

 
 

Definice žadatele/příjemce: 
 

Podpora je určena pro tyto subjekty:  

 

 Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. 

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy 

pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 

a riziko; 

 vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství; 

 výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství; 

 rybářské sdružení; 

 hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.  

 



Opatření 5.2.  
 
 

 

 

 
 

Cíle opatření: 

 

 Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a 

zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Pořádání 

konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací; 

 

 zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, nebo celostátních 

komunikačních a propagačních kampaní;  

 

 prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách.  

 



Opatření 5.2.  
 
 

 

 

 
 

Výše podpory : 

 
 Podílové financování - příspěvek EU činí 75 %, ČR činí 25 % veřejných zdrojů, 

u veřejných vysokých škol a výzkumných organizací činí příspěvek ČR 20 % 

veřejných zdrojů;  

 

 100 % způsobilých výdajů v případě veřejnoprávních subjektů; 

 

 95 % způsobilých výdajů v případě veřejných vysokých škol a výzkumných 

organizací; 

 

  50 % v případě ostatních žadatelů, 30 % v případě velkých podniků, které     

      nejsou veřejnoprávními subjekty.  
 



Opatření 5.2.  
 
 

 

 

 
 

Výše podpory : 

 
 Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně  

10 000 Kč na každý jednotlivý projekt; 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně  

4 999 999 Kč na každý jednotlivý projekt, na každého jednotlivého žadatele a 

výzvu; 

 celková finanční alokace na opatření 5.2.b) Propagační kampaně cca 76 mil. 

Kč (EU + Národní podíl); 

 pro 12. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 8 mil. Kč  

(EU + Národní podíl). 
 



Opatření 5.2.  
 

Hodnotící kritéria: 

 

 Maximální bodové hodnocení projektu: 35 bodů  

 minimum bodů k podpoře projektu: 25 %, tj. 9 bodů; 

 doba udržitelnosti 5 let; 

 realizace ZV do 24 měsíců od data                                                     podpisu 

Rozhodnutí 

 projekty nesmí být změřeny na obchodní                                              

značky. 

 



Prostor  
k diskuzi 



 Jaro 2018 
 12. výzva 

ING. JIŘÍ GUSCHL 

 

Opatření 5.3. Investice do zpracování 

produktů 



Opatření 5.3.  
 
 

 

 

 
 

Popis opatření:  

 Opatření 5.3. přispívá ke specifickému cíli podporou investic na rozšíření, vybavení, 

modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty 

rybolovu a akvakultury na trh.  

Příklady projektů:  
 Pračka ryb a váha na ryby 

 Nákup chladícího a mrazícího zařízení  

 Nákup mrazírenského auta a zařízení zpracovny 

 Šoková mrazírna 

 Distribuční vozidlo malé 

 Pořízení stahovačky kůží 

 Metaldetektor 

 Pořízení stahovačky kůží k opracování ryb 

 Seřezávačka hlav a kuchačka pstruha 

 Vážící systém s označováním 

 



Opatření 5.3.  
 
 

 

 

 
 

Definice žadatele/příjemce:  

  Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy 

pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost a riziko. 

Výše podpory : 

 50 % způsobilých výdajů 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně  

50 000 Kč na každý jednotlivý projekt 

 způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně  

20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt, na každého jednotlivého žadatele a výzvu 

 celková finanční alokace na opatření 5.3. Investice do zpracování produktů je 

115 754 940 Kč (EU + Národní podíl) 

 pro 12. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 40 mil. Kč  

(EU + Národní podíl) 
 



Opatření 5.3.  
 

Změny v hodnotících kritériích: 

 Úprava kritéria: Komplexnost projektu  – hodnotící kritérium – hodnotí SZIF 

(max. 5 bodů). Bylo vypuštěno písm. b) investice do zpracování produktů 

ekologické akvakultury. 

 Vypuštěno kritérium: Návaznost na předchozí investice žadatele 

 Dále došlo k drobným zpřesnění textu hodnotících kritérií a úpravám počtu 

bodů. 
 

 Maximální bodové hodnocení projektu: 50 (ZV menší než 5 mil. Kč) / 55 

(způsobilé výdaje nad 5 mil. Kč včetně) bodů 

 Minimum bodů k podpoře projektu: 30 %, tj. 15 / 17 bodů 
 

• Položky způsobilých výdajů zůstaly beze změny 

• U 100 kódů byla odstraněna podmínka alespoň 30% zpracovaných 

sladkovodních ryb.  

 



Prostor  
k diskuzi 



Kontakty 

Garanti jednotlivých opatření za Ministerstvo zemědělství  

Řídící orgán OP Rybářství 

 

 Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do 

akvakultury a záměr b) Diverzifikace akvakultury:  

 Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055 

 Opatření 2.3. Podpora nových chovatelů a 5.2.b) Propagační kampaně: 

 Ing. Petr Paul, email: petr.paul@mze.cz, tel: 221 813 061 

 Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů: 

 Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055 

mailto:jiri.guschl@mze.cz
mailto:petr.paul@mze.cz
mailto:jiri.guschl@mze.cz


DĚKUJEME 
ZA POZORNOST 

 

Kontakty:  ŘO OP Rybářství 

www.eagri.cz/dotace 

 


