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Hlavní a externí činnosti OP/NOP
(OP ovoce a zelenina)

110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

1. Identifikační číslo žadatele

2. Kalendářní rok*

3. Hlavní a externí činnosti
Vyberte

činnosti,

které

provádí

OP/NOP

ve

vlastní

režii

(H-hlavní),

nechává

si

zajišťovat

externě (E-externí), kombinuje (H+E) nebo je neprovádí (N):
a) Činnosti OP/NOP dle čl. 152 odst. 1 písm. b) NEPR (EU) č. 1308/2013, v platném znění
1. společné zpracování
2. společná distribuce, včetně pomocí společných prodejních platforem nebo společná
přeprava
3. společné balení, označování nebo propagace
4. společná organizace kontroly jakosti
5. společné využívání zařízení nebo skladovacích kapacit
6. společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí
7. společné pořizování vstupů
8. jakékoliv jiné společné činnosti spojené se službami, jež sledují některý z cílů
uvedených v čl. 152 odst. 1 písm. c) NEPR (EU) č. 1308/2013, v platném znění
b) Jiné společné činnosti sledujících cíle dle čl. 152 odst. 1 písm. c) NEPR (EU) č. 1308/2013,
v platném znění
1. zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde
o jakost a množství
2. soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh,
mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje
3. optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti
životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen
producentů
4. provádění výzkumu a rozvíjení iniciativ se zaměřením na udržitelné metody
produkce, inovativní postupy, hospodářskou konkurenceschopnost a rozvoj trhu
5. podpora a poskytování technické pomoci pro používání pěstitelských postupů
a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a vhodných postupů
a technologií, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat
6. podpora a poskytování technické pomoci pro používání norem produkce, zvyšování
jakosti produktů a vývoj produktů s chráněným označením původu, chráněným
zeměpisným označením nebo vnitrostátní značkou jakosti
OP

organizace producentů

NOP nadnárodní organizace producentů
* v případě Žádosti o uznání OP/NOP se jedná o kalendářní rok předcházející podání žádosti, v případě Žádosti o vyplacení podpory se jedná
o kalendářní rok podpory
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7. nakládání s vedlejšími produkty a odpady, zejména za účelem ochrany jakosti vod,
půdy a krajiny, jakož i k zachování nebo podpoře biologické rozmanitosti
8. přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny
klimatu
9. rozvoj iniciativ v oblasti propagace a uvádění na trh
10. správa vzájemných fondů uvedených v rámci operačních programů v odvětví ovoce
a zeleniny stanovených v čl. 33 odst. 3 písm. d) NEPR (EU) č. 1308/2013 a čl. 36
NEPR (EU) č. 1305/2013
11. poskytování technické pomoci nezbytné pro využívání termínových trhů a systémů
pojištění

4. Externí zajišťování činností v souladu s čl. 13 NK (EU) 2017/891, v platném znění
a čl. 152 odst. 1 písm. c) NEPR (EU) č. 1308/2013, v platném znění
Seznam subjektů, od kterých si OP/NOP nechává zajišťovat činnosti externě
Uvedené externě zajišťované činnosti musí být doloženy příslušnými smlouvami o zajišťování
externí činnosti
Název/Jméno* subjektu

*

IČO subjektu

jedná-li se o fyzickou osobu

2.Razítko a podpis oprávněné osoby dle OR:

1.Datum (den, měsíc, rok):

S2111067.02

Písmeno a číslo činnosti

