Závěry ze semináře k organizacím producentů v akvakultuře
V EU je 220 organizací producentů a z toho cca 1/10 je organizací v akvakultuře. Na
dobrovolném základě si je zřizují producenti, aby centralizovaným nákupem a prodejem
produktů, usměrňováním rozsahu a zaměřením produkce, posilováním cash flow a
prováděním poradenské činnosti, zejména pro dodržování norem výroby zdravotně
nezávadných potravin, dosáhli optimálního zhodnocení nabízené produkce a tím i
rovnoprávných partnerských vztahů, zejména při jednání se silnými obchodními řetězci.

Výhody organizace producentů:


Společné nákupy např. levnější krmiva, vápno za velkoodběr.



Značka kvality, propagace standardů kvality a ověřených výrobních postupů.



Marketing, propagace a reklama.



Prodej produkce, vyhledávání nových trhů pro odbyt výrobků členů organizace.



Stabilizace cen.



Organizace školení, panelů, konferencí, posílení spolupráce mezi zástupci výzkumu a
organizacemi z rybářského sektoru.



Aktivity cílené na zvyšování kvality rybích výrobků.



Organizování center právní pomoci a obchodního poradenství pro členy.



podpora členů organizace při zavádění nových technologických řešení při chovu
kapra a jeho zpracování, při implementaci a patentován.



Vypracování a implementace řešení pro zvýšení efektivity výroby členů organizace při
současné minimalizaci výrobních nákladů.



Propagace moderních metod distribuce a řízení prodeje s ohledem.



Zvýšení přidané hodnoty výrobků akvakultury.



Obhajoba členů organizace ve vyjednávání s orgány samosprávy a státní správy
Sledování návrhů zákonů týkajících se oboru, na státní a evropské úrovni, průběžné
sledování návrhů zákonů týkajících se oboru, na státní a evropské úrovni.



Pomoc s žádáním o dotace z EU – metodická podpora.

Nedořešené oblasti ze semináře: Možnost žádat o podporu na investice do akvakultury a
zpracování ryb se 75% podporou (organizace producent mají dle přílohy I nařízení č.
508/2014 o ENRF možnost zvýšení podpory a to o 25%).

Další postup: Opatření 5.2. záměr a) Vytváření organizace producentů bude spuštěno v
rámci kolové 13. výzvy – říjen 2018.
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