EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Finální zápis
6. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014 – 2020
Místo jednání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, zasedací místnost č. 400
Datum a čas jednání: středa 10. 4. 2017 od 10:00 do 11:30 hodin
Přítomni: Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Fakulta rybářství a ochrany vod), Ing. Martin Urbánek Ph.D. (Rybářské sdružení České
republiky), Ing. Martin Podlesný (Český rybářský svaz), Ing. Martin Čermák (Národní
sdružení intenzivních akvakulturních systémů), Ing. Kateřina Adamcová, (Sekce
projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND SZIF), Ing. Kateřina Grýgerová (Odbor OP
Rybářství a Národních dotací SZIF), Ing. Miroslav Gřunděl (Oddělení Metodiky OP Rybářství
SZIF), Ing. Martina Černá (MMR, NOK), Mgr. Kristýna Suchánková (MMR, NOK), Mgr. Vít
Doležálek (MZE, Odbor kanceláře ministra), Ing. Zdeněk Šindelář (MZE, Odbor ŘO PRV),
MVDr. Dana Třísková (MZE, Odbor potravinářské výroby a legislativy), Ing. Pavel Pojer
(MZE, Odbor ŘO OP Rybářství), Ing. Antonín Vavrečka (MZE, Odbor ŘO OP Rybářství). Ing.
Pavlína Výravská (MZE, Odbor ŘO OP Rybářství). Jednání předsedal p. Ing. Pavel Pojer.

Program jednání:
1. Zahájení a uvítání účastníků jednání.
2. Harmonogram výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v roce

2017.
Pro podzim roku 2017 je připravován příjem žádostí o podporu pro výzvu s názvem:
11. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 (kolová výzva)
Vyhlašovaná opatření:
 2.1. Inovace – plánovaná alokace 33,579 mil. Kč


2.2. záměr a) Investice do akvakultury – plánovaná alokace 104,092
mil. Kč



2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním –
plánovaná alokace 31,6 mil. Kč



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

2.výzva OP Rybářství 2014 – 2020 (Kontinuální s pevným termínem pro příjem
žádostí)


2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby – plánovaná
alokace – 39,95 mil. Kč

3. Harmonogram výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v roce 2018
Pro jaro roku 2018 je připravován příjem žádostí o podporu pro výzvu s názvem:
12. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 (kolová výzva)
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Vyhlašovaná opatření:
 2.2. záměr a) Investice do akvakultury


2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury



2.3. Podpora nových chovatelů



2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním



5.2. záměr b) Propagační kampaně



5.3. Investice do zpracování produktů

o

Ing. Gřunděl v souvislosti s připravovanými výzvami upozornil na možnost
zrušení vyhlášení výzvy k opatření 2.2. záměr b) a 2.3. vzhledem k nízkému
počtu žadatelů v předchozích výzvách.

o

Ing. Vavrečka vysvětlil nutnost realizace opatření 2.2. záměr b) vzhledem
k zařazení maloobchodních prodejen mezi způsobilé výdaje do tohoto
opatření.

o

Ing. Pojer informoval přítomné o záměru ŘO OP Rybářství svolat
k problematice opatření 2.2. záměr b) a 2.3. jednání Odborné skupiny
Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Pro podzim roku 2018 je připravován příjem žádostí o podporu pro výzvu s názvem:
13. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 (kolová výzva)
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

4. Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP Rybářství za rok
2017:
1.
2.
3.
4.

Pololetní vyhodnocení výzev OP Rybářství za rok 2017.
Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2017 OP Rybářství.
Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2017 OP Rybářství.
Pololetní plnění výkonnostního rámce 2017.

Jednotlivé tabulky byly vysvětleny a projednány.
5. Různé:
o

Ing. Vavrečka vysvětlil záměry ŘO OP Rybářství:
o v rámci opatření 2.1. Inovace budou mezi možné příjemce vloženy
veřejnoprávní subjekty se 100% podporou. Jedná se o univerzity,
vysoké školy, výzkumné ústavy, akademie věd).
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o V rámci opatření 2.2. záměr a) budou upravena hodnotící kritéria
a způsobilé výdaje v oblasti limitů.
o U opatření 2.4. bude provedena aktualizace číselníku způsobilých
výdajů.
o U opatření 5.3. bude upraven systém povinných příloh, zejména
registrace u Krajské Veterinární Správy, tzn.
bude umožněna
výstavba nových zpracoven ryb i u těch podniků, kteří ji doposud
nemají.
o

Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. podpořil situaci, aby bylo možné při podání
žádosti o podporu v opatření 2.1. Inovace již mít vysoutěženého partnera
projektu.

o

Ing. Gřunděl v této souvislosti podpořil stanovisko, aby hodnotící komise OP
Rybářství již hodnotila projekt s partnerem projektu.

o

Ing. Adamcová požádala o vysvětlení, k jakému účelu slouží predikce čerpání
finančních prostředků a indikátorů.

o

Mgr. Suchánková vysvětlila zasazení tabulek predikcí do Jednotného
metodického prostředí, projednávané tabulky jsou popisovány v MP
monitorování a implementace. Vysvětlila, že predikce čerpání finančních
prostředků a indikátorů slouží pro plánování a řízení programů na úrovni
Dohody o partnerství. A také upozornila, že predikce čerpání finančních
prostředků a indikátorů vstupují do hodnocení rizikovosti programu v rámci
Integrovanému systému řízení rizik.

o

Ing. Pojer doplnil, že tabulku plnění výkonnostního rámce 2017 předkládá ŘO
pro informaci členům Plánovací komise pro lepší orientaci v milnících OP
Rybářství 2014 – 2020, jejichž plnění bude mít dopad na celkovou alokaci
programu.

o

Ing. Adamcová upozornila
předložených podkladů.

o

Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. potvrdil, že pro člena Plánovací komise je
důležité projednání Harmonogramu výzev, podmínek jednotlivých výzev,
záměry ŘO z pohledu definice žadatele, hodnotících kritérií apod. Plánované
predikce ŘO a jejich plnění není pro členy Plánovací komise plně relevantní.

o

Ing. Vavrečka podal informaci o připravovaných seminářích ŘO OP Rybářství
k problematice auditů a o daňové kontrole s názvem NEJČASTĚJŠÍ ZJIŠTĚNÍ
V OBLASTI AUDITŮ.

o

Ing. Adamcová upozornila na finanční a administrativní náročnost přípravy
a administrace Žádostí o podporu pro OP Rybářství 2014 – 2020 v porovnání
s celkovou alokací programu.

o

Ing. Pojer ubezpečil přítomné, že ŘO OP Rybářství bude vstřícný k návrhům
zjednodušování žádostí o podporu i celého řešení procesu administrace.
Některé administrativní požadavky vyplývají ze systémových auditů Auditního
orgánu Ministerstva financí, jejich neakceptování by vedlo k zastavení čerpání
programu.
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o

Ing. Adamcová informovala, že v rámci vnitřního připomínkového řízení
k budoucí podobě SZP, SZIF navrhuje a preferuje pro nové období návrat
k samostatnosti PRV i OPR. Začlenění ENRF pod ESI fondy postupy více
zkomplikovalo, aniž by přineslo očekávané zlepšení.

o

Mgr. Suchánková vysvětlila nutnost principu 5 aspektů hodnotících kritérií pro
všechny projekty z pohledu Jednotného metodického prostředí. Zeptala se
ŘO, zda využili možnosti zasílání připomínek ke zjednodušení SRPu i MP?

o

Ing. Šindelář, vysvětlil, že oba ŘO na MZe podali návrhy na zjednodušení
SRPu i MP. Mnoho jich nebylo zohledněno1. Dále přítomným vysvětlil, že
stávající podoba SRPu bude zachována a MMR navrhuje nadstavbu nad
současnými tabulkami pro členy MV. Toto manažerské shrnutí bude nutné na
MZe vypracovávat opět ručně, dokud nebude pro oba operační programy
MZe dokončen přenos finančních dat z IS SZIFu do MS2014+ a protažen do
sestav SRPu.

6. Závěrečné poděkování za účast na jednání.
o

Ing. Pojer všem přítomným poděkoval za účast.

Přílohy:
Prezenční listina 6. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014 – 2020;
Harmonogram výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2017;
Harmonogram výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2018;
Pololetní vyhodnocení výzev OP Rybářství za rok 2017;
Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2017 OP Rybářství;
Predikce plnění hodnot indikátorů v roce 2017 OP Rybářství;
Pololetní plnění výkonnostního rámce 2017.

Zapsala: Ing. Pavlína Výravská, do zápisu byly doplněny připomínky Ing. Adamcové a Mgr.
Suchánkové.
Dne 26. 4. 2017

1

Po jednání bylo ze strany MMR-NOK doplněno: V rámci připomínkových kol k MP Monitorování vznesl ŘO OPR
celkem 39 připomínek, z čehož 13 z nich bylo akceptováno, 1 částečně, 9 neakceptováno, zbylé byly vysvětleny.
V rámci připomínkování Strategického realizačního plánu (SRP) bylo ze strany OP R zasláno celkem 7 návrhů
na změnu a z toho pouze 1 návrh byl zamítnut.
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