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Podzimní příjem žádostí z OP Rybářství 2014 – 2020 

proběhne v říjnu tohoto roku 

V Praze dne 24. července 2020 

 

V říjnu 2020 proběhne příjem žádostí v rámci 18. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020. 

Spolu s 18. výzvou proběhne příjem žádostí v opatření 2.5. Akvakultura poskytující 

environmentální služby (vysazování úhoře říčního). Novinkou bude příjem žádostí 
v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb.  

V rámci osmnácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci 
žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření: 

2.1. Inovace 

Opatření je zaměřeno na poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací 

a předávání znalostí. Opatření naplňuje specifický cíl prostřednictvím podpory inovativních 

metod a technologií – produktových a procesních inovací vedoucích 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. 

Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo 

veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) 
spolupracujícím s partnerem projektu. 

Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, výzkumný 

ústav nebo veřejné výzkumné instituce Akademie věd České republiky) spolupracující na 

projektu se žadatelem/příjemcem, kterým je podnik akvakultury. Nebo je partnerem projektu 

podnik akvakultury spolupracující na projektu s žadatelem/příjemcem, kterým je veřejnoprávní 
subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace). 

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

Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků 

akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení 

a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. 

Podpora je určena pro 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. 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

Opatření je zaměřeno na vybudování a modernizaci recirkulačních zařízení a průtočných systémů 
s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení. 
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Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo 

právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a riziko. 

5.3. Investice do zpracování produktů 

Opatření je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, 

modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu 
a akvakultury na trh. 

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury 

nebo zpracovateli ryb. 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. 

V 18. výzvě bude nad rámec finanční alokace využit zásobník projektů v opatření 2.2., záměr 

a) Investice do akvakultury, opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 

s dočišťováním a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Do zásobníku budou zařazeny 

všechny nedoporučené projekty v pořadí žadatelů pro jednotlivá opatření/záměry – nejdříve 

podle dosaženého bodového ohodnocení sestupně a následně podle dalších kritérií, uvedených 

v hodnotících kritériích ve Specifické části Pravidel. Po uvolnění finanční alokace, která vznikne 

na základě úspor (např. ukončením administrace některých projektů ze strany žadatele, 

proplacením nižší částky, než částky ve vydaném Rozhodnutí), budou vydávána Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace po kontrole oprávněnosti přímého nákupu či po kontrole výběrového řízení. 

 U opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního) bude 

prodloužena lhůta na realizaci způsobilých výdajů na 36 měsíců od vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 

Novinkou je příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury 

a zpracovatele ryb. Příjem žádostí v tomto opatření bude zahájen ve stejném termínu jako 18. 

výzva OP Rybářství 2014 – 2020. Projekty budou postupně schvalovány až do výše přidělené 

finanční alokace. První projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou 

finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky 

akvakultury a zpracovatele ryb bude 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Pro podniky 

akvakultury a zpracovatele ryb budou doplněny do Pravidel pro žadatele a příjemce způsobilé 

výdaje: pořízení zařízení na vážení, pořízení zařízení na balení výrobku a pořízení zařízení na 

označování výrobků. Zároveň tyto výdaje budou odstraněny z opatření 5.3. Investice do 
zpracování produktů. 

Příjem žádostí bude zahájen 

 6. 10. 2020 od 9 hod. 

 Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření 

přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní 

účasti žadatele na RO SZIF. 

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům 

 zveřejněna nejpozději dne 29. 9. 2020. 

Příjem žádostí pro osmnáctou výzvu končí 27. 10. 2020 v 18:00 hod. 
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Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014 – 2020 
/ Priority Unie“. 

 

Přílohy: 

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.1. z OP Rybářství 2014 - 2020, 18 výzva, 

1. verze 

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.2., záměr a) z OP Rybářství 2014 - 2020, 

18 výzva, 1. verze 

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.4. z OP Rybářství 2014 - 2020, 18 výzva, 

1. verze  

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 2.5. z OP Rybářství 2014 - 2020, 2 výzva, 

4. verze 

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 3.2. z OP Rybářství 2014 - 2020, 6 výzva, 

3. verze 

Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.3. z OP Rybářství 2014 - 2020, 18 výzva, 

1. verze 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 
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