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                     Program semináře 

 
 Aktuální informace o Operačním programu Rybářství 2014 – 2020; 

 Změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 

2014 - 2020; 

 Představení opatření, která budou vyhlášena v 11. výzvě příjmu Žádostí 

o podporu; 

 Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků.  

 



Aktuální informace o Operačním programu 
Rybářství 2014 – 2020 

Ing. Antonín Vavrečka 
 

Oddělení implementace 

 Řídící orgán OP Rybářství 

Ministerstvo zemědělství 

 
 



 
 
 

Aktuální stav projektů OP Rybářství (k 31. 8. 2017) 

 

 





 
 
 

Vývoj finanční realizace OP 

 

 



Změny v Pravidlech pro žadatele pro 

podzimní příjem žádostí OP Rybářství 

2014 – 2020 



         Harmonogram výzev pro rok  2017 
 Řídicí orgán OP Rybářství připravil pro podzim výzvu s názvem 11. výzva OP Rybářství 

2014 – 2020 – vyhlášena 2.8.2017, Pravidla zveřejněna 24.7.2017. 

 Vyhlašovaná opatření: 

• 2.1. Inovace – alokace 33,6 mil. Kč 

• 2.2. záměr a) Investice do akvakultury – alokace 120 mil. Kč 

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

• 5.3. Investice do zpracování produktů – alokace 45 mil. Kč 

 Typ výzvy: kolová 

 Plánovaná alokace:  283,6 mil. Kč 

 Plánovaný příjem Žádostí o podporu: od 10.10. do 30.10. 2017 

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

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

 



      Úprava Pravidel pro 11. výzvu 
 

Úpravy Pravidel proběhly na základě: 

 Zkušeností a vyhodnocení z předchozích výzev a dosavadní administrace. 

 Evaluace a hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020. 

 Podnětů žadatelů a Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství (ABK). 

 Úprava na základě aktualizace Metodických pokynů MMR. 

 



Zjednodušení pravidel pro 11. výzvu 

Vybrané úpravy Pravidel: 

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

platbu zveřejnit informace o projektu na své webové stránce, umístit na snadno viditelném 

místě plakát či tabulku/velkoplošný panel – více v Pravidlech. 

Byla odstraněna podmínka závazného data předložení Žádosti o platbu. Příjemce musí 

podat Žádost o platbu do 12/24 měsíců od vydání Rozhodnutí. 

RO SZIF provede úplnou kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti Žádosti o podporu 

včetně příloh ve lhůtě do 49 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí. Připadne-li 

konec této lhůty na dny od 1. 12. do 2. 1. následujícího roku, může být tato lhůta 

prodloužena až o 36 kalendářních dnů – „chybníky mimo vánoční svátky“.  



Zjednodušení pravidel pro 11. výzvu 
 Kontrola projektů s přímými nákupy proběhne na RO SZIF přednostně po 

doporučení žádostí. U těchto  žádostí bude vydáno Rozhodnutí po doporučení – 

projekty s přímým nákupem nebudou čekat až proběhne kontrola VŘ dle Pravidel. 

 Žadatel je oprávněn požádat o přezkum administrativních kroků Řídicího orgánu 

a Zprostředkujícího subjektu v jakékoliv fázi administrace, v níž neuspěl, či v době 

udržitelnosti. 

 Doprava, manipulace, uvedení do provozu: 

Doprava, manipulace a uvedení do provozu jsou způsobilým výdajem, jsou-li účtovány 

příjemcem jako součást investice, a to v kódu/limitu/podlimitu, pod který je příslušná 

investice zařazena. 

Nezpůsobilá je doprava, manipulace a uvedení do provozu, jsou-li účtovány příjemcem jako 

služba. 



Zjednodušení pravidel pro 11. výzvu 

 Odstranění duplicitních podmínek a nadbytečných informací (např., že jsou Pravidla 

složena ze dvou částí atd.). 

 Upozornění: Nově není nutné předkládat dodatky ke smlouvám na SZIF k jejich 

kontrole před jejich podpisem - odstraněna povinnost u změn, které nelze provést 

bez předchozího souhlasu SZIF. 

 Doplněno u změny dodavatele: Změna dodavatele zakázky může být provedena 

pouze ve výjimečných případech, které žadatel/příjemce dotace nemohl předpokládat 

(např. fúze, rozdělení, úmrtí, odstoupení dodavatele od smlouvy, neplnění smlouvy 

dodavatelem). Žadatel/příjemce musí před realizací nejprve podat Hlášení o 

změnách a nemůže změnu provést dokud nezíská souhlas SZIF, A. Výběr nového 

dodavatele musí být proveden prostřednictvím otevřené výzvy (výběrová řízení) 

či otevřeného řízení (zadávací řízení). 



Doplněné povinnosti pro 11. výzvu 

 Vlastnická struktura: žadatel/příjemce je povinen poskytnout úplnou informaci o 

vlastní majetkové struktuře do úrovně skutečných majitelů. Žadatel/příjemce je povinen 

bez zbytečného odkladu informovat o významných změnách  ve vlastnické struktuře 

žadatele/příjemce – doplněna povinná příloha: informace o vlastní majetkové 

struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů a čestné prohlášení o vlastní 

majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů. 

 Nové indikátory pro opatření 2.2., záměr a): 

Změna čistého zisku  tj. nárůst čistého zisku v podniku akvakultury příjemce mezi rokem podání Žádosti 

o platbu a posledním rokem udržitelnosti projektu; 

Udržení pracovního místa - tj. počet pracovních míst udržených v přímé souvislosti s projektem 

přepočtený na plné úvazky; 

Vytvoření pracovního místa – tj. počet pracovních míst vytvořených v přímé souvislosti s projektem 

přepočtený na plné úvazky.  



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 

 

Plánovaná opatření: 

• Zjednodušování administrace 

– Zjednodušení Pravidel pro žadatele a příjemce. 

– Snižování počtu hodnotících kritérií. 

– Změny v definicích způsobilých žadatelů. 

– Revize některých opatření. 

• Zvýšení frekvence vyhlašování výzev (hlavní opatření). 

• Vytvoření příruček dobré a špatné praxe. 

• Vzorové Žádosti o podporu. 

• Zvýšení informovanosti o možnostech čerpání podpory z ENRF (např. semináře pro žadatele 

a příjemce, prezentace na školách atd.). 

• Realizace dalších komunikačních aktivit (veřejná zakázka na PR a média, newslettery). 



PROSTOR K DISKUZI  



Opatření 2.1. Inovace   
 

Ing. Petr Paul 
 

Oddělení implementace 

 Řídící orgán OP Rybářství 

Ministerstvo zemědělství 

 
 



Opatření 2.1.  
 
 

 

 

 
 

 

Popis opatření:  

 Opatření 2.1. je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke 

zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace 

nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně 

zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním 

potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, 

které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené. 

 

Příklady projektů:  

 Zachycení a recyklace živin při vypouštění rybníků 

 Provozní ověření využití ozónu v intenzivním chovu ryb 



Opatření 2.1.  
 
 

 

 

 
 

 

Definice žadatele/příjemce:  

  Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem 

projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a 

výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem projektu. 

 

Definice partnera projektu:  

 Partner projektu je veřejnoprávní subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná 

organizace) nebo je partnerem projektu podnik akvakultury. 

 Pokud žadatel nebude mít vybraného partnera projektu v době registrace 

Žádosti o podporu, bude za 9 týdnů od registrace vyzván Řídícím orgánem OP 

Rybářství aby sdělil partnera projektu pro potřeby zasedání Hodnotící komise a 

možného střetu zájmů.  

 



Opatření 2.1.  
 
 

 

 

 
 

 

Výše podpory : 

 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky pokud je 

žadatelem podnik akvakultury 

 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky pokud je žadatelem podnik 

akvakultury; 

 95 % způsobilých výdajů, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt (veřejné 

vysoké školy a výzkumné organizace). 

Alokace: 

 celková finanční alokace na opatření 2.1. Inovace je 34,8 mil. Kč  

(EU + Národní podíl) 

 pro 11. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 33,6 Kč  

(EU + Národní podíl) 
 



Opatření 2.1.  
 

Změny v hodnotících kritériích: 

• Hodnotící kritéria byla upravena tak, aby každé z kritérií bylo použitelné jak pro podnik 

akvakultury, tak pro veřejnoprávní subjekt. 

• Odstraněno kritérium: Projekt je realizován v problémovém regionu – toto kritérium 

by bylo bezpředmětné v případě žadatelů jako veřejnoprávní subjekt (max. 5 bodů). 

• Odstraněno kritérium: Postavení žadatele na trhu – toto kritérium není použitelné pro 

veřejnoprávní subjekty (max. 5 bodů). 

• Odstraněno kritérium: Spolupráce s výzkumnou organizací – toto kritérium není 

použitelné pro veřejnoprávní subjekty (max. 5 bodů). 

• Přidáno nové kritérium: Celková potřebnost projektu - vylučovací kritérium - hodnotí 

SZIF (Ano/Ne). Tato podmínky již byla součástí Pravidel, ale jen jako text, nyní je 

zařazena jako samostatné kritérium. 

 

• Nové maximální bodové hodnocení projektu: 100 bodů (původně až 115 bodů) 

• Nové minimum bodů k podpoře projektu: 30 %, tj. 30 bodů (dříve 50 %, tj. 58 bodů) 



Opatření 2.1.   
 
 

 

 

 
 

Nově přidané položky způsobilých výdajů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

Živé organismy – vyjma vzorků např. na rozbory (na základě auditu MF AO). 

 

  



Monitorování projektu a vykazování indikátorů:  

 V Žádosti o podporu, Závěrečná zpráva o realizaci projektu, Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu, 

Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu 

- doba udržitelnosti je 5 let od data poslední platby příjemci 

 

Krácení podpory za nedodržování indikátorů: 

 indikátor je nižší od stanoveného cíle o méně než 30%  - bez krácení podpory, nutné písemné 

zdůvodnění; 

 cílová hodnota indikátoru, vykázaného v závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu, je nižší  

o více než 30% než stanovený cíl – sankce Aa nebo písemné zdůvodnění. 

 

Problematika indikátorů v případě veřejnoprávních subjektů: 

 V případě veřejnoprávního subjektu jako žadatele, nebudou vyplňovány indikátory k 

produkci, ale místo nich bude vyplněn nový výsledkový indikátor:  

 Počet zveřejněných Technických zpráv (výsledkový indikátor) 

 

 
 

Opatření 2.1.  
 
 

 

 

 
 



PROSTOR K DISKUZI  



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 „Kapřivec" odbahnění a opravy hráze 

 Rozšíření sádek Zvonilka 

 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 11. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 120 mil. Kč  

(EU + Národní podíl) 
 



Opatření 2.2. a)  

Změny v hodnotících kritériích: 

• Úprava kritéria: Efektivnost udržení produkce ryb projektem – hodnotící kritérium – 

hodnotí SZIF (max. 10 bodů) je nazváno Efektivnost udržení produkce ryb 

projektem pro střední a velké podniky a určeno pouze pro střední a velké podniky. 

• Přidáno nové kritérium: Efektivnost udržení produkce ryb projektem pro 

mikropodniky a malé podniky – hodnotící kritérium – hodnotí SZIF (max. 10 bodů) je 

určeno pouze pro mikropodniky a malé podniky. 

• Dále došlo k drobným zpřesnění textu hodnotících kritérií. 

 

• Maximální bodové hodnocení projektu: 61 (ZV do 5 mil. Kč) / 66 (způsobilé výdaje 

nad 5 mil. Kč včetně) bodů 

• Minimum bodů k podpoře projektu: 30 %, tj. 19 / 20 bodů 



Opatření 2.2. a)  

 
Úpravy způsobilých výdajů: 

 Úpravy byly provedeny na základě zkušeností z 5 . výzvy a podnětů rybářské veřejnosti. 

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

 

 nový 004-01 technický dozor investora  

 nový 006-12-04 nevody do 35 m - 100 000 Kč/kus 

 nový 006-12-05 nevody nad 35 m - 150 000 Kč/kus 

 nový 006-12-09 prubní ploty nad 200 m - 150 000 Kč/kus 

 nový 108-02 nákup dopravních prostředků do 3,5 tuny – pouze užitková (nákladní) vozidla 

(NA - kategorie N1) se sklápěcí ložnou plochou – 1 300 000 Kč/kus 

 nový 116-01-04 vysokozdvižný vozík s nosností do 2 t – 600 000 Kč/kus 

 nový 116-01-05 vysokozdvižný vozík s nosností nad 2 t – 800 000 Kč/kus 

 nový 053-02 výstavba plynových přípojek po areálu výrobního zařízení 

 nový 056-01 pořízení zařízení na úpravu vody (na vstupu) pro chov ryb 



PROSTOR K DISKUZI  



Opatření 2.4. Recirkulační zařízení  

a průtočné systémy s dočišťováním   
 

 

 



Opatření 2.4.  
 
 

 

 

 
 

Popis opatření:  

 Opatření je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) 

a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace 

stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a 

podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti 

využívání zdrojů.  

 

Příklady projektů:  

 RAS pro chov lososovitých ryb  

 Modernizace recirkulačního systému  

 Komplexní recirkulační systém s rybí líhní 

 Rozšíření recirkulačního systému  

 



Opatření 2.4.   
 
 

 

 

 
 

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.  

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  

16 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt 

 Celková finanční alokace na opatření 2.4. je 159 803 280 Kč (EU + Národní podíl). 

 Pro 11. výzvu je finanční alokace stanovena ve výši 85 0000 000 Kč (EU + Národní 

podíl) 
 



Opatření 2.4.   
 

Nově přidané položky ZV:   

 přístroje na zjišťování kvality vody,  

 pořízení zařízení na úpravu vody (na vstupu) pro chov ryb, 

 nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně žijícími 

predátory – oplocení, zasíťování, zábrany, plašiče. 

 

Změna v hodnocení projektů:  

Kapitola 1 Zapojené subjekty, Hodnotící komise – doplněna nová vykonávaná činnost:  

 Hodnotící komise je oprávněna posoudit reálnost údajů a dat uvedených žadatelem v 

Žádosti o podporu a přílohách. Pokud Hodnotící komise shledá, že údaje a data jsou 

nereálná, může snížit bodové hodnocení v příslušeném hodnotícím kritériu oproti 

hodnotě, která by byla přidělena na základě výpočtu z žadatelem uvedených údajů.  



Opatření 2.4.  
Změny v hodnotících kritériích:  

 

• Maximální bodové hodnocení projektu: 105 bodů  

• Minimum bodů k podpoře projektu: 50 %, tj. 53 bodů  

 

 Návrh –  snížit 50 % a sladit jako je u 2.2., záměr a) a 5.3. na 30 %.  

 

• Konzultováno se členy Hodnotící komise OP Rybářství – Hodnotící komise i ŘO 

doporučuje ponechat minimální bodovou hranici na 50 %. Cílem je podpořit kvalitní, 

smysluplné a reálné projekty, které mají šanci na úspěch a podpora bude efektivně 

využita. Snížením minimálního počtu bodů by mohly být podpořeny méně kvalitní a 

rizikovější projekty z pohledu realizace a udržitelnosti. 

 

 Ponecháno minimum bodů k podpoře projektu: 50 %, tj. 53 bodů.  
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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 11. výzvu byla finanční alokace stanovena ve výši 45 mil. Kč  

(EU + Národní podíl) 
 



Opatření 5.3. 

Nové informace k opatření: 

 

Původně: Doklad o schválení a registraci vydaný krajskou veterinární správou dokládající, 

že žadatel je subjektem vyrábějícím produkty z ryb.  

 

Nově:  

 Doklad o schválení nebo doklad o registraci vydaný krajskou veterinární správou 

dokládající, že žadatel je subjektem vyrábějícím produkty z ryb.  

 Pokud žadatel nemá v době před registrací žádnou zpracovnu ryb a předmětem projektu 

je výstavba zpracovny ryb dokládá „doklad o schválení nebo doklad o registraci vydaný 

krajskou veterinární správou dokládající, že žadatel je subjektem vyrábějícím produkty z 

ryb“ až při předložení Žádosti o platbu. 



Opatření 5.3. 
Úpravy způsobilých výdajů: 

 Úpravy byly provedeny na základě zkušeností z 5 . výzvy a podnětů rybářské veřejnosti. 

 Do způsobilých výdajů byly přidané nové položky, některé položky byly přesunuty mezi 

položky bez omezení počtu kusů, byly doplněny a upraveny některé finanční limity. 

 

 040 nákladní auta s chladícími nebo mrazicími boxy, pořízení a montáž chladících 

a mrazících zařízení do aut (původně kód 103 přesunut) 

 041 výstavba nové zpracovny ryb, včetně bazénů pro krátkodobé přechovávání živých 

ryb před zpracováním (původně kód 106 přesunut) 

 nový 042 přepravní bedny na transport živých ryb včetně provzdušňovacího a 

okysličovacího zařízení 

 nový 043-01 technický dozor investora  

 - Kódy 101-105: pouze pro projekty žadatelů, kteří mají podíl zpracovaných 

sladkovodních ryb vyšší než 30 % z objemu všech zpracovaných ryb 
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Hodnotící kritéria: 

 

 Změny v hodnotících kritériií: FORMÁLNÍ ÚPRAVY 

 

 Maximální bodové hodnocení projektu: 60 bodů (projekty pod 5mil Kč ZV) nebo 65 

bodů (projekty s ZV 5mil. Kč nebo vyššími) 

 Minimum bodů k podpoře projektu: 30 %, tj. 18 resp. 20 bodů 

 



Kontakty 

Garanti jednotlivých opatření za Ministerstvo zemědělství  

Řídící orgán OP Rybářství 

Opatření 2.1. Inovace:  

 Ing. Pavla Štěpánová , email: pavla.stepanova@mze.cz, tel: 221 812 006 

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

akvakultury:  

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

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním: 

 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 
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