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 Příprava OP Rybářství na období 2021 - 2027  
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 Aktuální informace z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020; 
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          Ing.  Václav Jíra,  Ing.  Bedřich Moravec 

 

 Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků 



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

Ing. Pavel Pojer 



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

 

Právní předpisy 

Zveřejnění návrhu Víceletého finančního rámce – 2. 5. 2018 (probíhá vyjednávání právního předpisu) 

Zveřejnění nařízení k novému ENRAF – 12. 6. 2018 (probíhá vyjednávání právního předpisu) 

Příprava pozice ČR k novému nařízení – 1. pol. června 2018 

Projednání pozice na OS OP Rybářství – 2. pol. června 2018 

Schválení pozice na vládním V-EU – srpen 2018 

 

Vyjednávání nařízení ENRAF od září 2018 – dosud: na Pracovní skupině Rady pro vnitřní a vnější politiku rybolovu 

V červnu 2019 schválen částečný obecný přístup ke všem kapitolám nařízení kromě monitoringu a hodnocení 

Monitoring a hodnocení by měl být schválen do konce října 2019 

Zahájení trialogů EP, Rada a EK se předpokládá během FI PRES (po říjnové Radě ministrů 2019) 

Účinnost nařízení je dle předpokladu od 1. 1. 2021 

 



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

 

STRUKTURA ENRAF dle současného kompromisního návrhu Rady 

 

Priorita 1 – podpora udržitelného rybolovu a zachování vodních biologických zdrojů 

pro ČR – vysazování úhoře, sběr dat, kontrola a vynucování 

 

Priorita II – podpora udržitelné akvakultury a zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh  

zahrnuje inovace, produktivní investice (včetně RAS), zpracování produktů, mimoprodukční funkce rybníků a propagační 
kampaně 

zrušení povinnosti poskytovat pouze FN pro produktivní investice do akvakultury a zpracování (stejné stanovisko zaujal i EP) 
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Priorita 1 - Podpora udržitelného 
rybolovu a zachování vodních 

biologických zdrojů 

SC 1 - Podpora efektivní kontroly a 
vynucování v oblasti rybářství, jakož i 

spolehlivých dat pro rozhodování 
založené na znalostech 

Shromažďování údajů 

Sledovatelnost produktů 

SC 2 - Ochrana a obnova vodní 
biodiversity a ekosystémů 

Vysazování úhoře říčního 

Priorita 2 - Podpora udržitelné 
akvakultury a zpracování a uvádění 

produktů rybolovu a akvakultury na trh 

SC 3 - Podpora udržitelné 
akvakultury  

Inovace, Investice do akvakultury, Investice 
do recirkulačních zařízení a průtočných 
systémů s dočišťováním, Podpora plnění 

mimoprodukčních funkcí rybníků 

SC 4 - Rozvoj konkurenceschopných, 
transparentních a stabilních trhů pro 

produkty rybolovu a akvakultury 
včetně jejich zpracování 

Propagační kampaně 

Zpracování produktů 

Schéma předběžné struktury OP 2021 – 2027  



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

 

Podpůrné dokumenty: 

 

Veřejná zakázka pro přípravu analýz a aktualizaci strategie akvakultury (VNSPA): 

Revize VNSPA – podporované aktivity OP musí být v souladu se strategií 

Ex-ante evaluace finančních nástrojů 

Analýza absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení 

Analýza možnosti využití zjednodušených metod vykazování (platby na plochu, jednotkové náklady apod.) – Mezinárodní workshop 
18. – 19. 9. 2019  

Hodnocení SEA – VNSPA, OP 

 

Probíhá příprava jednotlivých dílčích plnění, analýzy budou předány do konce roku 2019 (vyjma procesu SEA) 

 



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

 

Harmonogram na národní úrovni: 

 

USNESENÍ VLÁDY Č. 94,  4. února 2019 

31. 7. 2019 – informace o stavu přípravy operačních programů pro období 2021 – 2027 – MMR předložilo vládě 

31. 1. 2020 – návrhy 1. verzí operačních programů – ŘO předloží NOK – MMR 

31. 3. 2020 – návrh Dohody o partnerství – MMR předloží vládě 

31. 3. 2020 – návrhy operačních programů – MMR předloží vládě 

 

Průběžné aktivity: jednání OS OP Rybářství – projednávání návrhu OP Rybářství 2021 - 2027 



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

 

Určení implementační struktury OP 

 

V souladu s čl. 65 nařízení o společných ustanoveních určí členský stát pro každý program řídicí orgán, auditní orgán, popř. orgán 
zajišťující účetní funkci 

Ministerstvo zemědělství připravilo Usnesení vlády, kterým vláda schválí subjekty, které budou OP Rybářství 2021 – 2027 
implementovat 

Usnesení vlády bude schváleno v září/říjnu 2019 

 



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ  
2021 – 2027 

 

Příprava operačního programu a Pravidel pro žadatele/příjemce: 

 

Struktura programového dokumentu 2021 - 2027:  v souladu s Nařízením o společných ustanoveních (šablona OP) 

Po předložení OP MMR (31. 1. 2020) bude programový dokument předložen na vládu ČR (31. 3. 2020)  

Vyjednávání s EK bude započato v 1. Q 2020 

Následně (v průběhu 2020) bude 1. verze dopracována, tak aby byla v souladu s přijatými právními předpisy EK 

V roce 2019 a 2020 budou připravována Pravidla pro žadatele 

ŘO OP Rybářství plánuje spuštění 1. výzvy k příjmu žádostí o dotaci na jaře 2021 (jedná se o předběžný harmonogram, který bude 
záviset na schválení právních předpisů EK a schválení programového dokumentu) 

 

 

 



PROSTOR K DISKUZI  



AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 

Ing.  Antonín Vavrečka 
 



KUMULATIVNÍ INFORMACE (STAV K 31.8. 2019) 

PU 
Opatření/ 

záměr 

Zaregistrované 

Žádosti 

o podporu  

(počet) 

Zaregistrované 

Žádosti 

o podporu  

(v mil. Kč) 

Rozhodnutí 

o poskytnutí 

dotace (počet) 

Rozhodnutí 

o poskytnutí 

dotace  

(v mil. Kč) 

Proplacené 

(počet) 

Proplacené 

(v mil. Kč) 

2 

2.1.  17  19,6  14 16,6 2 1,1 

2.2. a) 614  681  464 430,3 244 181,3 

2.2. b)  18 11,4  15 9,1 8 3,6 

2.3.  30  17,3  12 5,6 3 1,7 

2.4.  59 209,6  29 107 19 65,6 

2.5.  17  24,8  16 22,8 12 15,2 

3 3.1. 7 11,6 6 9,2 5 2,4 

3.2. 2 7,2 1 3 0 0 

5 
5.2. b)  49  74,5  38 43,2 3 6 

5.3.  72  77,3  42 39,9 23 18,5 

TP   
 45  39,5  43 35,9 23 9,6 

Celkem 930  1 173,8  680 722,6 342 305 



KUMULATIVNÍ INFORMACE (STAV K 31.8. 2019) 



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU OP RYBÁŘSTVÍ  
2014 – 2020 



PŘEHLED AUDITŮ A KONTROL 
 

Audity a kontroly 

Audity operací 2019: 

 Na základě certifikovaných výdajů OP Rybářství probíhají audity operací – AO vybral vzorek 11 projektů k provedení auditů
  operací v rámci 2. pololetí 2019 - celkem se jedná o 32 projektů (vzorek na rok 2019).  

 

Audit systému č. ESIF/2018/S/002 s názvem “Audit naplňování milníků“:  

 ŘO obdržel zprávu z auditu bez zjištění. 

 

Audit systému č. OPR/2019/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014-2020“:  

 ŘO průběžně odpovídá na dotazy a předává podklady AO, návrh zprávy by měl ŘO obdržet v průběhu října 2019. 

  

             Předběžná zjištění:       - někteří žadatelé nejsou evidování v registru Státní veterinární správy jako podniky akvakultury 

   - žadatele mají povinnost hlásit skutečné majitele do ISSM 

   - žadatele mají povinnost být registrování v EZP   

 Pravděpodobně se bude jednat o nové podmínky v Pravidlech na rok 2020.  



 
KONTROLA STŘETU ZÁJMŮ, NESTRANNOSTI A  MLČENLIVOSTI 

 

 

 

Nulová tolerance při porušení pravidel při střetu zájmů, nestrannosti a  mlčenlivost. 

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

 

 

 

 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/formulare-a-dokumenty-ke-
stazeni/system-pro-oznameni-podezreni-na-korupci.html 

 

 

 

 
POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA PODVOD ČI KORUPCI 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI 

OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/formulare-a-dokumenty-ke-stazeni/informace-o-
zpracovani-osobnich-udaju-v.html 
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13. VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 

 

Řídicí orgán OP Rybářství připravil 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  

5.2.  záměr a) Vytváření organizace producentů 

 

ŘO ke dni 31. 8. 2019 vydal 98 Rozhodnutí o poskytnutí dotace s požadovanou podporou 80,8 mil. Kč.  

 



14. A 15. VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 
 

V roce 2019 ŘO OP Rybářství vyhlásil na jaře 14.  a 15. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020. 

Vyhlašovaná opatření ve 14. výzvě OP Rybářství 2014 – 2020:  

2.2. záměr a) Investice do akvakultury – alokace 66 mil. Kč 

2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury – alokace 10 mil. Kč 

2.3. Podpora nových chovatelů – alokace 10 mil. Kč 

5.2. záměr b) Propagační kampaně – alokace 5 mil. Kč 

5.3. Investice do zpracování produktů – alokace 20 mil. Kč 

Vyhlašovaná opatření v 15. výzvě OP Rybářství 2014 – 2020:  

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním   

– alokace 40 mil. Kč 

 

V rámci výzev probíhal příjem žádostí od 2. 4. 2019 do 23. 4. 2019. 

V administraci je 88 projektů s požadovanou podporou 81,2 mil. Kč.  

ŘO ke dni 31 8. 2019 vydal 34 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přímé nákupy s požadovanou podporou 4,4 mil. Kč.  

Žadatelé vybírají dodavatele. SZIF kontroluje přímé nákupy. 

 

 



16. VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 
 

Řídicí orgán OP Rybářství připravuje na podzim 2019 výzvu s názvem 16. výzva OP Rybářství 2014 – 2020. 

Vyhlašovaná opatření: 

2.1. Inovace – alokace 6 mil. Kč 

2.2. záměr a) Investice do akvakultury – 71 mil. Kč 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – 35 mil. Kč 

5.3. Investice do zpracování produktů – 18 mil. Kč 

Typ výzvy:  kolová 

Alokace pro 16. výzvu byla stanovena na 130 mil. Kč.  

Dne 25. 7. 2019 byla vyhlášena na webových stránkách MZe. Pravidla byla zveřejněna dne 11.7.2019.  

Příjem žádostí proběhne v termínu od 8. 10. 2019 od 9:00 hodin do 29. 10. 2019 do 18:00 hodin.  

Žádost o podporu bude žadatelům zpřístupněna na Portálu farmáře nejpozději 1. 10. 2019. 

 

Spolu s 16. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního) – 
vyhlášeno jako 2. výzva. 

 



17. VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 
 

Řídicí orgán OP Rybářství připraví na jaro 2020 výzvu s názvem 17. výzva OP Rybářství 2014 – 2020. 

Vyhlašovaná opatření: 

2.2. záměr a) Investice do akvakultury  

2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury  

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním  

5.2. záměr b) Propagační kampaně 

5.3. Investice do zpracování produktů  

 

Typ výzvy: kolová 

Plánovaný příjem Žádostí o podporu: v průběhu dubna 2020 

Plánovanou alokaci lze stanovit až dle výsledků 16. výzvy.  

 

 

 

 

 

 



18. VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 
 

Řídicí orgán OP Rybářství připraví na podzim 2020 výzvu s názvem 18. výzva OP Rybářství 2014 – 2020. 

Vyhlašovaná opatření: 

2.2. záměr a) Investice do akvakultury  

2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury – dle alokace 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním  

5.2. záměr b) Propagační kampaně – dle alokace 

5.3. Investice do zpracování produktů  

 

Typ výzvy: kolová 

Plánovaný příjem Žádostí o podporu: v průběhu říjen 2020 

 

DLE PLÁNU ŘO SE JEDNÁ O POSLEDNÍ VÝZVU V RÁMCI OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 A BUDE UPLATNĚN 
ZÁSOBNÍK PROJEKTU K DOČERPÁNÍ ALOKACE PROGRAMU  

 

 

 

 

 

 



VÝHLED PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 
 

Limit pro pravidlo N+3 pro rok 2019 se započtením předběžných plateb: 

8 289 419,75 EUR / 212 954 142 Kč při květnovém měsíčním kurzu 25,682 Kč/EUR   

Pro splnění pravidla N + 3 bude nutné do dané částky navýšit certifikované výdaje, respektive odeslat v průběžných 
žádostech o platbu na EK do 31. 12. 2019. 

 

Současný stav plnění:  

K 31. 8. 2019 máme certifikováno 7 205 705,17 EUR (podílu EU) / 185 122 185 Kč – jedná se 87% plnění N + 3 

K 31. 8. 2019 máme připraveno k certifikaci  37 446 417 Kč (podílu EU) proplacených projektů. 

Po schválení certifikace od 1.6.2019 do 31.8.2019 bude pravidlo N + 3 splněno ! 

 



PŘEHLED AKTIVIT ŘO OP RYBÁŘSTVÍ 

 

Komunikační strategie OP Rybářství 

Komunikační kampaň k 13., 14., 15. a 16. výzvě (tištěná odborná média, webové portály, FB) 

Kampaň bude pokračovat do konce roku 2019 

Možnost zařazení vánočního prodeje ryb. 

 



VYBRANÉ AKTIVITY 
 

Školení veřejných zakázek (MMR) – běh seminářů na 2. pol. 2019 je zveřejněn. 

Vzdělávací program MMR je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má 
pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině 
případů koncipovány jako půldenní semináře zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ. 

 

 

Výroční konference OP Rybářství 

ŘO by Vás chtěl tímto pozvat na Výroční konferenci OP Rybářství,  která se bude konat dne 12.12.2019 

 



ÚPRAVY PRAVIDEL PRO 16. VÝZVU 

Ing.  Antonín Vavrečka 
 



„POMOCNÍCI“ PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI 
 

Průvodce Operačním programem Rybářství 2014 – 2020 

Příručka - Přehled nejčastějších chyb žadatelů a příjemců v OP Rybářství 2014 – 2020 

Úspěšné projekty Operačního programu 2014 - 2020  

Vzorové Žádosti o podporu z opatření 2.2., záměr a) a opatření 5.3. 

Přehled zjištění AO – k opatření 2.4.   

Nejčastěji kladené dotazy 

 

 

 

 



16. VÝZVA – ÚPRAVA PRAVIDEL – ŘÍJEN 2019 
 

2.1.  Inovace  

Aquaponie – zařazení mezi způsobilé výdaje (na základě projednání s EK) 

 

2.2. záměr a) Investice do akvakultury 

            Rozšíření číselníku ZV: 

Nový podlimit 006-06-07: solární aerátor max. výše limitu 300.000,- Kč / ks 

Úprava limitu 031-11:  rozpad na podlimit 01 a 02  

Nový podlimit 031-11-01: provzdušňovací a okysličovací zařízení – max. výše limitu 2.000,- Kč za 1 ks 

Nový podlimit 031-11-02: dmychadlové soustrojí včetně rozvodů a aeračních elementů –                                                       

                                        max. výše limitu 500.000,- Kč / ks 

 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

            Úpravy textace: 

Nákup dopravních prostředků: Dopravní prostředky mohou být příjemcem využívány pouze k dopravní obsluze chovu ryb a zpracování 
ryb u příjemce a k dopravní obsluze uvádění ryb na trh příjemcem.  

nákup použitého vybavení (za nepoužité vybavení se v případě nákupu strojů, které podléhají schválení provozu na pozemních 
komunikacích, považuje stroj, kdy žadatel/příjemce je uveden v technickém průkazu stroje na prvním místě, případně na druhém místě, 
pokud je na prvním místě uveden prodejce nového stroje, a zároveň byl stroj vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o 
podporu). 

 

 



16. VÝZVA – ÚPRAVA PRAVIDEL – ŘÍJEN 2019 
 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

Úpravy textace: 

 v případě, že žadatel žádá o podporu na dopravní prostředky, zařízení, vybavení a jiné mobilní prostředky, uvádí do pole „Místo 
realizace projektu“ v Žádosti o podporu sídlo, případně bydliště, provozovnu, středisko, kde budou tato zařízení, vybavení, dopravní 
prostředky umístěny, D jinak C. 

 

 Nová příloha: 

5) u projektů jejichž předmětem dotace je pořízení technologie RAS, je povinnou přílohou dokumentace, ze které 
bude patrné, že objekt, ve kterém se daná technologie (projekt) nachází, má stanoven účel užití vyhovující chovu ryb 
v recirkulačních systémech. V případě, že objekt má nevyhovující účel užití, žadatel doloží dokumentaci ohledně 
zahájení řízení se stavebním úřadem ve věci změny účel užití objektu. V tomto případě se dokumentace, ze které 
bude patrné, že daná technologie (projekt) se nachází v objektu, který má stanoven účel užití vyhovující chovu ryb v 
recirkulačních systémech, dokládá jako povinná příloha k Žádosti o platbu, C; 

 

Žadatel předkládá stavební povolení k výstavbě nového objektu, ve kterém bude umístěn RAS i v případě, že je předmětem 
projektu pouze pořízení technologie. 

 

Původní objekt, ve kterém je umístěn RAS (např. kravín a další staré objekty): 

 •objekt musí být v souladu s účelem užívání, žadatel dokládá kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, územní rozhodnutí atd.  

 •v případě jakýchkoli stavebních prací (při úpravě původního objektu pro instalaci RAS) je nutné stavební povolení, ohláška, či 
jiné opatření stavebního úřadu atd. 

 



PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A 
VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 

  

ŘO připravuje 3. verzi Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení 

1) MMR vydalo metodické stanovisko MS č. 1 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek 

 

Evropská komise vydala dne 14. 5. 2019 Rozhodnutí komise C(2019) 3452 final, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení 
finančních oprav 

 

2) MMR vydalo metodické stanovisko MS č. 2 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek 

 

V rámci tohoto MS č. 2 se navyšují limity na přímé nákupy pro podniky na 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb a na 6. mil. Kč v 
případě stavebních prací.   

 

ŘO zapracuje MS do Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OP Rybářství 

 

Pravidla budou platná a účinná od 1. 11. 2019.  Budou se aplikovat pro VŘ vyhlašovaná v rámci 16. výzvy.  



PLÁNOVANÉ ÚPRAVY PRAVIDEL NA ROK 2020 
 

Pravidla pro žadatele a příjemce  
2.2. záměr a) Investice do akvakultury – rozšíření číselníku ZV o: 

Čerpadla – ŘO obdržel žádost od RS ČR na rozšíření ZV o čerpadla včetně cenového průzkumu používaných čerpadel  

Pro 16. výzvu OP Rybářství (teď v říjnu) v opatření 2.2., záměr a) jsou čerpadla již uvedeny. Pod kódem 006-02 jsou 
čerpadla na rybníky a pod kódem 031-10 čerpadla na sádky a líhně. Limit na pořízení 1 ks čerpadla je v těchto pravidlech 
stanoven ve výši 75 000 Kč. Po obdržení cenového marketingu budou zvýšeny limity pro následující jarní výzvu (17.výzva – 
jaro 2020), tak aby bylo možné pořídit o výkonná čerpadla.  

 

Monitorovací systém krmiv umístěných v krmných silech, krmných zařízeních 

 Jednalo by se o systém, který bude sledovat pohyb krmiva v krmných silech, skladech a to při naskladňování krmiva a 
následně vyskladňování 

 

Užitková čtyřkolka  

K diskuzi - užitková čtyřkolka s výkonem motoru pro používání v terénu a to především pro navážení vápna na rybníky 
(např. na led), tahání stromů z rybníků, tahání lodí při výlovech a při použití v nedostupném terénu. 

ŘO obecně není příliš zastáncem dopravních prostředků  



PLÁNOVANÉ ÚPRAVY PRAVIDEL NA ROK 2020 
 

Pravidla pro žadatele a příjemce  
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ: 

Bude vložen do Pravidel pro 17 nebo 18. výzvu – dle alokace na opatřeních. 

Cílem dočerpat celou alokaci programu. 

 

 

 



GARANTI JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ ZA MINISTERSTVO 
ZEMĚDĚLSTVÍ  

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP RYBÁŘSTVÍ 
  

Opatření 2.1. Inovace 

 Ing Lucie Zeidlerová, email: lucie.zeidlerova@mze.cz, tel: 221 812 213 

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 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 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 

 



PROSTOR K DISKUZI  



DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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