Nepovinná příloha č. 1 Komplementarity
Identifikace komplementarit mezi programy
Úspory energie
OP Rybářství

OP PIK

Tematický cíl

TC3

TC 4

Priorita Unie/Prioritní osa

PU 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně
využívající zdroje

PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných
surovin

Investiční priorita

4b

Specifický cíl

2.B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a
životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků

SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Věcná specifikace (zaměření, aktivity)

Snižování energetické náročnosti produkce akvakultury

Úspory energie v budovách podnikatelských subjektů

Typy příjemců: podniky akvakultury
Cílová území: území České republiky s výjimkou území hl. města
Prahy

Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední a
případně velké podniky); pro intervence v oblasti úspor energie
(zateplování výrobních a podnikatelských objektů) rovněž
zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, v
ubytovacích a stravovacích službách a maloobchodní
organizace, podnikatelé v oblasti akvakultury.
Cílové území: Všechny regiony České republiky, mimo území
hl. města Prahy.

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace

Věcná koordinace výzev, vzájemná účast zástupců řídicích orgánů v pracovních skupinách a platformách ve fázi přípravy i realizace
programu, zastoupení na monitorovacím výboru, koordinace prostřednictvím centrálního webového rozhraní MMR-NOK poskytující
komplexní informace potenciálním žadatelům, spolupráce na evaluacích v oblasti energetických úspor.

Implementační prvky

Návštěvnická infrastruktura
OP Rybářství

IROP

OP ŽP

PRV

Tematický cíl

TC3

TC6

TC6

TC5, TC6

Priorita Unie/Prioritní osa

PU 2 Podpora environmentálně
udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury
založené na znalostech a účinně
využívající zdroje

PO 3 Dobrá správa území a
zefektivnění veřejných
institucí

PO 4 Ochrana a péče o
přírodu a krajinu

IP6c

IP6d

3.1 Zefektivnění
prezentace, posílení
ochrany a rozvoje
kulturního dědictví

SC 4.1. Posílit biodiverzitu
na majetku státu
SC 4. 2 Posílit biodiverzitu

Investiční priorita

Specifický cíl

Věcná specifikace (zaměření, aktivity)

2.B Specifický cíl: Zlepšování
konkurenceschopnosti a
životaschopnosti podniků
akvakultury včetně zlepšení
bezpečnosti nebo pracovních
podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků
Rybářská turistika

P4 Obnova, zachování a
zlepšení ekosystémů
souvisejících se zemědělstvím
a lesnictvím

P4C předcházení erozi půdy a
lepší hospodaření s půdou

Opatření Investice ke zvýšení
odolnosti a ekologické
hodnoty lesních ekosystémů
(8.6)
budování a údržba
návštěvnické infrastruktury
v lesích s cílem:
návštěvnická veřejná
infrastruktura u památek
UNESCO a NKP pro
zpřístupnění kulturního
dědictví

Budování a údržba
návštěvnické infrastruktury
v ZCHÚ a území soustavy
NATURA 2000

 posílení rekreační funkce
lesa (značení, výstavba a
rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů a
významných přírodních
prvků, výstavba herních a
naučných prvků, apod.)
 usměrňování návštěvnosti
území (zřizování
parkovacích míst,
odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních
tabulí, apod.)
 údržba lesního prostředí
(zařízení k odkládání

odpadků apod.)
 zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa (např.
mostky, lávky, zábradlí,
stupně, apod.)
 nákup pozemků maximálně
do částky odpovídající 10 %
celkových způsobilých
výdajů
Typy příjemců: podniky akvakultury
Cílová území: území České
republiky s výjimkou území hl. města
Prahy

Typy příjemců: Obce;
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi;
Dobrovolné svazky obcí;
Organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými
svazky obcí; Kraje,
Organizace zřizované nebo
zakládané kraji, Církve,
Organizace zřizované nebo
zakládané církvemi,
Organizační složky státu,
Příspěvkové organizace
organizačních složek státu,
Nestátní neziskové
organizace
Územní zamření podpory:
Celé území ČR kromě hl.
m. Prahy

Typy příjemců AOPK ČR,
Správy národních parků,
Správa jeskyní ČR, kraje,
obce, dobrovolné svazky
obcí, příspěvkové
organizace, státní podniky,
vysoké školy,
organizační složky státu (s
výjimkou pozemkových
úřadů), veřejné výzkumné
instituce, spolky, obecně
prospěšné společnosti,
podnikatelské a
nepodnikatelské subjekty,
fyzické osoby
Cílová území: území celé
České republiky mimo
území hl. města Prahy

Typy příjemců: soukromí a
veřejní vlastníci lesa a jiné
soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich
sdružení
Cílová území: území České
republiky s výjimkou území hl.
města Prahy na lesních
pozemcích definovaných dle
zákona o lesích a evropské
legislativy
Mimo území ZCHÚ, Natura
2000

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace

Intervence mají odlišné cíle a koordinace výzev není nutná. Koordinace aktivit v této oblasti bude zajištěna prostřednictvím vzájemné
účasti relevantních zástupců na Monitorovacích výborech.

Implementační prvky

Výzkum, vývoj a inovace
OP Rybářství

OP PIK

PRV

OP VVV

Tematický cíl

TC3

TC1

TC 1, TC 10

TC 1, TC 10

PO 1 Rozvoj výzkumu a
vývoje pro inovace

Priorita Unie/Prioritní osa

PU 2 Podpora environmentálně
udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury
založené na znalostech a účinně
využívající zdroje

Prioritní oblast 1A podpora
inovací, spolupráce a
rozvoje znalostní základny
ve venkovských oblastech,
prioritní oblast 1B posílení
vazeb mezi zemědělstvím,
produkcí potravin a
lesnictvím a výzkumem a
inovacemi

PO 1 Posilování kapacit pro
kvalitní výzkum
PO 2 Rozvoj vysokých škol a
lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

IP 1b)

P1

IP2, IP1a

Investiční priorita

Specifický cíl

2.A Specifický cíl: Poskytování
podpory pro posilování
technologického rozvoje, inovací
a předávání znalostí

Podpora produktových a
procesních inovací

Věcná specifikace (zaměření, aktivity)

SC 1.1: Zvýšit inovační
výkonnost podniků
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a
účinnost spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích

Podpořit zavádění a
předávání inovací v
zemědělství, potravinářství,
lesnictví a ve venkovských
oblastech

SC 1.1
Typové projekty:
zakládání a rozvoj
podnikových výzkumných
a vývojových center,
zavádění inovací ve vazbě
na jasně definovanou,
životaschopnou strategii
rozvoje vlastní konkurenční
výhody firmy.
Projekty aplikovaného
výzkumu
a experimentálního vývoje
v podnikovém sektoru,
realizovaných zejména ve
spolupráci firem
a výzkumných institucí,

Opatření Spolupráce
podpora vývoje nových
produktů, postupů a
technologií u
zemědělských a
potravinářských podniků
formou spolupráce
subjektů působících ve
výzkumu a vývoji,
nevládních odborných
organizací s
podnikatelskými subjekty i
mezi podnikatelskými
subjekty navzájem.
Zřizování a fungování
operačních skupin iniciativy
Evropského inovačního

SC 1.1: Posílit excelenci ve
výzkumu
SC 1.2: Zvýšit přínosy výzkumu
pro společnost
SC 2.5: Zlepšit podmínky pro
výuku spojenou s výzkumem a
pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
SC 1.1:
Cílem je prostřednictvím posílení
předpokladů pro špičkový výzkum
zvýšit počet výzkumných týmů,
které
dosáhnou
mezinárodní
kvality
z hlediska
originality
výzkumu a praktických dopadů
výzkumu. Klíčová je přitom
koncentrace
personálních
a
finančních zdrojů do rozvoje
kapacit pro špičkový výzkum
reagující na globální společenské
výzvy,
využití
moderní
infrastruktury,
posílení
internacionalizace
výzkumných
týmů i rozvoj kvalitní infrastruktury
pro
přípravu
budoucích

jejichž výsledky povedou
následně k zavádění
inovací vyšších řádů a k
tvorbě produktů
konkurenceschopných na
světových trzích.
Příjemci: MSP, velké firmy
Bonifikace: bude
poskytována pouze
v případě prokázané
synergie s projekty OP
VVV.
SC: 1.2
Typové projekty: Rozvoj
služeb podpůrné
infrastruktury, sítí
spolupráce, vč. klastrů,
vytváření partnerství pro
znalostní transfer mezi
podniky a univerzitami za
účasti kvalifikovaných
absolventů (KTP).
Příjemci: MSP, velké firmy
Bonifikace: bude
poskytována pouze
v případě prokázané
synergie s projekty OP
VVV.

Implementační prvky

Typy příjemců: podniky
akvakultury
Cílová území: území České
republiky s výjimkou území hl.
města Prahy

Typy příjemců:
Podnikatelské subjekty
(zejména malé a střední, v
odůvodněných případech
velké podniky), sdružení
podnikatelů, zájmová

partnerství „Produktivita a
udržitelnost zemědělství“.

výzkumníků.
SC 1.2:
Cílem je zvýšit přínosy výzkumu
pro řešení společenských výzev a
obecně pro společnost, čehož
bude
dosaženo
zejména
prostřednictvím posílení kapacit
pro efektivní spolupráci mezi
výzkumnou a aplikační sférou v
rané fázi, díky posílení partnerství
veřejného a soukromého sektoru
i efektivnějšímu řízení politiky VaV
na národní úrovni. Posílení
kapacit
pro
spolupráci
ve
výzkumu, který je vzdálen tržnímu
uplatnění, povede k dosahování
průlomových výsledků výzkumu
nadnárodního významu, které
budou přinášet ČR konkurenční
výhodu v podobě zásadních
inovací.
SC 2.5:
Cílem je zvýšit kvalifikaci
výzkumných a dalších pracovníků
ve VaV, zajistit dostatek vysoce
kvalifikovaných absolventů VŠ
s praktickou zkušeností
s výzkumnou činností, posílit příliv
špičkových odborníků ze zahraničí
a ze soukromého sektoru do
výzkumných organizací a zvýšit
kvalifikaci pracovníků pro efektivní
implementaci RIS 3. Snahou je
také zvýšit zájem dětí, mládeže
a veřejnosti o výzkum a jeho
výsledky.
Příjemci: Subjekty splňující
definici Organizace pro šíření
znalostí dle Rámce pro státní
podporu Výzkumu, vývoje a
inovací, Další subjekty provádějící
výzkum, Orgány státní správy a

sdružení právnických osob,
podnikatelská seskupení,
vysoké školy a ostatní
vzdělávací instituce,
výzkumné organizace,
výzkumné ústavy, veřejné
výzkumné instituce a
fyzické osoby, územní
samosprávné celky a jejich
svazky, neziskové
organizace, obecně
prospěšné společnosti
Cílové území: Území České
republiky, mimo území hl.
m. Prahy, v případě aktivit
„rozvoj sítí spolupráce
(klastrů)“ i Praha za využití
čl. 70 obecného nařízení.

samosprávy, jim podřízené či jimi
zřízené organizace, Další subjekty
pověřené řízením a implementací
RIS3 strategií na národní a
regionální úrovni
Cílové území: Celá ČR včetně
Prahy

Synergie/komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace

Intervence mají odlišné cíle a koordinace výzev není nutná (z OP Rybářství budou podpořeny inovativní metody a technologie 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 řídících a organizačních systémů).
Koordinace aktivit v této oblasti bude zajištěna prostřednictvím vzájemné účasti relevantních zástupců na Monitorovacích výborech.

komplementarita

komplementarita

komplementarita

Podpora podnikání
Tematický cíl

OP Rybářství

OP PIK

PRV

TC3

TC3

TC2, 8

PU 2 Podpora environmentálně udržitelné,
inovativní a konkurenceschopné akvakultury
založené na znalostech a účinně využívající
zdroje

PO 2 Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a
středních podniků

Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti
všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování
lesů
Priorita 3: Podpora organizace potravinového
řetězce, včetně zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh
Priorita 6: Podpora sociálního začleňování,
snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech

Priorita Unie/Prioritní osa

IP3a

Investiční priorita

Specifický cíl

Věcná specifikace (zaměření,
aktivity)

5. A Podpora investic do odvětví zpracování a
uvádění na trh
2.B Specifický cíl: Zlepšování
konkurenceschopnosti a životaschopnosti
podniků akvakultury včetně zlepšení
bezpečnosti nebo pracovních podmínek,
zejména v případě malých a středních podniků

SC 2.1: Zvýšit
konkurenceschopnost
začínajících a rozvojových
malých a středních podniků

Podpora pro podniky akvakultury v oblasti
zpracovatelského průmyslu.

V rámci OP PIK budou
podporováni nezemědělští
podnikatelé s výstupem projektu
mimo annexové položky a
zemědělští podnikatelé s
výstupem projektu mimo
annexové položky v oblasti
inovací a ICT, zároveň budou
podporovány projekty
zemědělských podnikatelů

Rybářská turistika.

Usnadnit restrukturalizaci a modernizaci
zemědělských podniků a posílit tak jejich
orientaci na trh, zvýšit míru účasti na trhu, a
zlepšit životaschopnost podniku.
Podpořit přidávání hodnoty zemědělským
výrobkům a tak zlepšit konkurenceschopnost
výrobců potravin a krmiv, respektive
zemědělských a zpracovatelských podniků.
Zvýšit konkurenceschopnost dřevozpracujících
podniků.
Usnadnění diverzifikace, podpora vytváření
pracovních míst.
Opatření Investice do zemědělských podniků,
investice do zemědělských staveb a technologií;
investice, které se týkají zpracování
annexových zemědělských produktů
Opatření Technické vybavení dřevozpracujících
provozoven podpora strojů a technologií v
pilařských provozovnách
Opatření Investice do nezemědělských činností,
diverzifikace činností zemědělských subjektů ve

zaměřené na podnikatelské
poradenství (nikoliv poradenství
do zemědělské činnosti) a dále
projety zaměřené na
internacionalizaci zemědělských
podniků
Typy příjemců: podnikatelské
subjekty (malé a střední podniky)
Cílové území: Území České
republiky, mimo území hl. města
Prahy

smyslu zahájení a rozvoje nezemědělské
podnikatelské činnosti (na příslušné
ekonomické činnosti dle CZ-NACE) včetně
cestovního ruchu.

komplementarita

komplementarita

Implementační prvky

Typy příjemců: podniky akvakultury
Cílová území: území České republiky s
výjimkou území hl. města Prahy

Synergie/komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace

Komplementarita pouze na úrovni TC 3 (OP Rybářství, OP PIK a PRV přispívají k plnění daného TC).
Intervence mají odlišné cíle a koordinace výzev není nutná.
Koordinace aktivit v této oblasti bude zajištěna prostřednictvím vzájemné účasti relevantních zástupců na Monitorovacích výborech.

Typy příjemců: malé a střední zemědělské/
potravinářské (zpracování annexových
položek)/ dřevozpracující podniky
Cílové území: Celé území ČR kromě hl. m.
Prahy

Protierozní a protipovodňová ochrana
OP Rybářství

PRV

Tematický cíl

TC3

TC 5, TC 6

Prioritní osa/ Priorita Unie

PU 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech
a účinně využívající zdroje

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se
zemědělstvím a lesnictvím

2.B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a
životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v
případě malých a středních podniků
Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu
prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem
zabránit usazování bahna

4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a
pesticidy
4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Investiční priorita

Specifický cíl/Prioritní oblast

Věcná specifikace (zaměření,
aktivity)

Posílení prevence degradace půdy a retenční schopnosti půdy a
krajiny.
Bránění degradace vodních ekosystémů podporou vhodných
agrotechnických postupů, které zajistí předcházení smyvům ornice,
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin do vodních toků, čímž dojde
ke snížení rizika zanášení vodních nádrží sedimenty a dále rizika
eutrofizace vod spláchnutými živinami.

Aktivity:


protierozní ochrana a zásahy zpomalující odtok vody z krajiny
v rámci pozemkových úprav



zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení malého vodního
cyklu prostřednictvím zvyšování výměry lesů



podporu účinné prevence vodní eroze a odnosu splavenin do
nižších částí toků v rámci investic do životaschopnosti lesů



minimalizace eroze a poškození půd vlivem podporou
ekologické hodnoty lesních ekosystémů



implementace vhodných agrotechnických a k životnímu
prostředí šetrných opatření přispívající k prevenci degradace
půd (Agroenvironmentálně-klimatické opatření a Ekologické
zemědělství)

Typy příjemců: podniky akvakultury
Cílová území: území České republiky s výjimkou území
hl. města Prahy

Typy příjemců: stanoveno v souladu s cíli daných opatření.
V obecné rovině se jedná o soukromé a veřejné vlastníky, nájemce
a pachtýře půdy a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení a spolky v případě podpor na lesní půdě. Na
zemědělské půdě pak o uživatele půdy evidované v LPIS.
Cílová území: území České republiky s výjimkou území hl. města
Prahy.

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace

Intervence mají odlišné cíle a implementační prvky - koordinace výzev není nutná.
Koordinace aktivit v této oblasti bude zajištěna prostřednictvím vzájemné účasti relevantních zástupců na Monitorovacích
výborech.
Přijetí protierozních opatření v rámci PRV má pozitivní efekt na životnost odbahnění rybníků.

Implementační prvky

Identifikace synergií a komplementarit mezi programy a národními nástroji/programy
Program 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a
OP Rybářství
rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“
Tematický cíl

3

Priorita Unie

2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech
a účinně využívající zdroje

Specifický cíl

Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti
podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a
středních podniků

Věcná specifikace
(zaměření, aktivity)

Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu
prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem
zabránit usazování bahna

Prevence před povodněmi, odstraňování povodňových škod, obnova,
odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před
povodněmi a suchem

Implementační prvky

Typ příjemce: podniky akvakultury

Typ příjemce: právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci
zemědělského podnikatele, nebo organizační jednotka ČRS nebo MRS,
které provozují chov a lov ryb minimálně na 20 ha vodních ploch, včetně
předmětu podpory

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace
synergie

OP Rybářství je v oblasti odbahňování k programu 129 130 doplňkový. Program 129 130 je stejně jako OP Rybářství v gesci MZe. Z tohoto
důvodu koordinace programů bude zajištěna prostřednictvím informačních procesů na vnitřní úrovni MZe. Koordinace výzev vzhledem k
doplňkovosti není nutná. Rozhraní mezi programy je vymezeno věcně - předmětem a příjemcem dotace.

OP Rybářství

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Tematický cíl

3

Priorita Unie

2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech
a účinně využívající zdroje

Specifický cíl

Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti
podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a
středních podniků

Věcná specifikace
(zaměření, aktivity)

Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu
prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem
zabránit usazování bahna

Odstraňování sedimentu z loviště

Implementační prvky

Typ příjemce: podniky akvakultury

Typ příjemce: podnikatel podnikající v zemědělské výrobě

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace

OP Rybářství je v oblasti odbahňování k dotačnímu programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků doplňkový. Dotační program 15 je
stejně jako OP Rybářství v gesci MZe. Z tohoto důvodu koordinace programů bude zajištěna prostřednictvím informačních procesů na vnitřní
úrovni MZe. Koordinace výzev vzhledem k doplňkovosti není nutná. Rozhraní mezi programy je vymezeno věcně - předmětem dotace.

OP Rybářství

13. Podpora zpracování zemědělských produktů a
zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského
průmyslu

Tematický cíl

3

Priorita Unie

5 Podpora uvádění na trh a zpracování

Specifický cíl

Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Věcná specifikace
(zaměření, aktivity)

Investice na rozšíření, vybavení a modernizace podniků,
které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a
akvakultury na trh

Zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářských podniků, hlavně s ohledem na
jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti a
účinnosti jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování
znečištění)

Implementační prvky

Typ příjemce: podniky akvakultury – malé a střední

Typ příjemce: výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb z
vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % ku tržbám za prodej vlastních
výrobků a služeb (řádek 05, výkaz zisku a ztrát) a který zaměstnává více
než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně než
750 osob nebo jehož roční obrat je nižší než 200 mil. EUR

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace
synergie

OP Rybářství je komplementární k dotačnímu titulu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti
potravinářského průmyslu v oblasti zpracování. Dotační titul 13. je stejně jako OP Rybářství v gesci MZe. Z tohoto důvodu koordinace programů
bude zajištěna prostřednictvím informačních procesů na vnitřní úrovni MZe. Koordinace výzev vzhledem k doplňkovosti není nutná. Rozhraní
mezi programy je vymezeno příjemcem dotace (OP Rybářství – malé a střední podniky akvakultury, dotační titul 13. – výrobce potravin podle
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % ku tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb (řádek 05, výkaz zisku a
ztrát) a který zaměstnává více než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně než 750 osob nebo jehož roční obrat je nižší
než 200 mil. EUR.

OP Rybářství

9. H. Podpora marketingu a propagace na vybraných
mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Tematický cíl

3

Priorita Unie

5 Podpora uvádění na trh a zpracování

Specifický cíl

Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a
akvakultury

Věcná specifikace
(zaměření, aktivity)

Příprava strategie a realizace regionálních, celostátních
nebo nadnárodních komunikačních a propagačních
kampaní o produktech akvakultury a jiných
komunikačních kampaní zlepšujících povědomí
veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury

Podpora marketingu a propagace vystavovatelů z České republiky, jejich
výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a
výstavách v zahraničí

Implementační prvky

Typ příjemce:
- subjekty reprezentující akvakulturu,
- rybářské svazy a organizační jednotky rybářských
svazů,
- hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky
rybářských svazů,
- organizace producentů,
-Ministerstvo zemědělství

Typ příjemce: fyzická nebo právnická osoba podnikající na území ČR a
další organizace působící v rezortu zemědělství a zpracování
zemědělských produktů

Cílová území: území České republiky s výjimkou území
hl. města Prahy

Synergie/komplementarita

komplementarita

komplementarita

Mechanismus koordinace
synergie

OP Rybářství je komplementární k dotačnímu titulu 9. H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách
v zahraničí v oblasti marketingu a propagace, a to v tom smyslu, že OP Rybářství podporuje přípravu strategie a realizaci kampaní na území ČR
a dotační titul 9. H. podporuje marketing a propagaci na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Dotační titul 9. H. je stejně
jako OP Rybářství v gesci MZe. Z důvodu odlišného cílového zaměření koordinace programů není nutná, nicméně bude zajištěna
prostřednictvím informačních procesů na vnitřní úrovni MZe. Koordinace výzev vzhledem k doplňkovosti není nutná. Rozhraní mezi programy je
vymezeno cílovým územím.

