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Plán rozvoje chovu ryb a posouzení projektu z hlediska efektivnosti 
odborným posuzovatelem. 
 
Novinkou ve 21. výzvě je vypracování odborného posudku k projektům opatření 2.2., záměr a) 
odborným posuzovatelem na základě výsledku věcného hodnocení kritéria efektivnosti 
zvýšení/udržení produkce ryb projektem a to v případě, že žádost obdrží při výpočtu nula bodů. 
Jedná se o posouzení hodnotícího kritéria „Efektivnost zvýšení produkce ryb projektem“ nebo 
„Efektivnost udržení produkce ryb projektem pro střední a velké podniky“ nebo „Efektivnost udržení 
produkce ryb projektem pro mikropodniky a malé podniky“ uvedených v příloze 2 Specifické části 
Pravidel pro 21. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020. 
 
Žadatel předložil, nebo na základě výzvy Řídicího orgánu OP Rybářství dodatečně předloží Plán 
rozvoje chovu ryb. Žádost o podporu a Plán rozvoje chovu ryb posoudí z hlediska efektivnosti 
projektu odborný posuzovatel. Čím lépe žadatel popíše plán rozvoje, tím bude mít zpracovatel 
posudku více informací pro jeho vypracování a posouzení efektivnosti.  
 
Předmětem hodnocení bude zejména: 
 

• posouzení v jaké míře je naplněna zásada efektivnosti (resp. účinnosti) a to s ohledem na 
produkční kapacity, chované druhy ryb, způsob chovu a produkci ryb, dále k popisu, jak 
bude používáno pořízené zařízení, či jak bude využívána stavba, modernizace ve vztahu k 
efektivnosti a dalšímu rozvoji chovu ryb, 

• posouzení, zdali pořizované vybavení, stavba, nebo modernizace odpovídá rozsahu 
chovatelské činnosti žadatele, nebo plánu rozvoje daného podniku, 

• posouzení, zdali pořizované vybavení, stavba, nebo modernizace odpovídá potřebě a bude 
využíváno k chovu ryb a rybářství, nikoliv k jiným „nerybářským“ účelům. 

 
Na základě tohoto posudku bude projekt buď dále pokračovat v administraci (se závěrem 
hodnocení 0 bodů, pokračování v administraci potvrzeno odborným posudkem), nebo mu bude pro 
nesplnění kritéria efektivnosti administrace ukončena (se závěrem hodnocení 0 bodů, ukončení 
administrace potvrzeno odborným posudkem). Úprava hodnotících kritérií pro efektivnost 
zvýšení/udržení produkce ryb projektem byla provedena na základě doporučení Auditního orgánu. 
 
 
 


