Opatření 2.5. Akvakultura poskytující
environmentální služby (vysazování úhoře)
Ing. Jiří Guschl
Oddělení implementace
Řídící orgán OP Rybářství
Ministerstvo zemědělství

Opatření 2.5.
Popis opatření:
Opatření 2.5. podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do
vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je
realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného
monté) o délce menší než 20 cm.

Specifický cíl:
Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a
dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti.

Definice žadatele/příjemce:
Podpora je určena pro podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských
revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále
podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a
rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Opatření 2.5.
Výše podpory :
100 % způsobilých výdajů
způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně
25 000 Kč na každý jednotlivý projekt
způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně
10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt
celková finanční alokace na opatření 2.5. Akvakultura poskytující
environmentální služby (vysazování úhoře) je 39 950 820 Kč (EU + Národní
podíl)

Opatření 2.5.
Způsobilé výdaje projektu:
Od data podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace po dobu 24 měsíců.
Způsobilé výdaje včetně kódů, které se vyplňují do formuláře Žádosti o podporu jsou
uvedeny v Příloze č. 3 Číselník způsobilých výdajů specifické části B Pravidel pro
žadatele a příjemce, opatření 2.5.
Způsobilé výdaje se dokládají účetními a daňovými doklady atd.
Způsobilé výdaje jsou realizovány bezhotovostní formou prostřednictvím vlastního
bankovního účtu. Maximální výše úhrad v hotovosti je 100 tis. Kč/projekt.
Příjemce musí vést pro projekt oddělené účetnictví (buď samostatný účet, nebo středisko
v analytické evidenci).

Opatření 2.5.
Způsobilé výdaje projektu:
Kód 001 výdaje na nákup, dopravu a vysazení monté úhoře říčního (Anguilla anguilla)
maximálně do výše 35 000 Kč/kg monté
Kód 002 výdaje na nákup, dopravu a vysazení rozkrmeného mladého úhoře říčního
(Anguilla anguilla) o délce menší než 20 cm maximálně do výše 7 000 Kč/kg
rozkrmeného mladého úhoře

Kód 003 velkoplošný panel / tabulka s informací o podpoře z ENRF maximálně do výše
6000 Kč
Kód 004 projektová dokumentace (zpracování projektu Žádosti o podporu, povinných
a nepovinných příloh, zadávacího řízení) maximálně do výše 5000 Kč

Opatření 2.5.
NEZPŮSOBILÉ výdaje projektu (příklady):
daň z přidané hodnoty pro plátce (dle platné právní úpravy);
výdaje na nákup, dopravu a vysazení rozkrmeného mladého úhoře říčního (Anguilla anguilla)
(rozkrmeného monté) o délce 20 cm a větší;
od způsobilých výdajů se odečítají příjmy projektu pro projekty se způsobilými výdaji většími
než 50 000 EUR. U projektů se způsobilými výdaji do 50 000 EUR se příjmy nevykazují ani
neodečítají.

Opatření 2.5.
Povinné přílohy k Žádosti o podporu:
doklad, ve kterém jsou uvedeny jmenovitě osoby zastupující žadatele v souladu
se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování – dokládá pouze
žadatel právní formy (dle ČSÚ) „Pobočný spolek, Spolek“. Registrační list musí
obsahovat mimo jiné i IČ, adresu a datum vzniku subjektu;
účetní doklad (faktura, příjmový pokladní doklad, apod.), ze kterého bude patrný příjem
z akvakultury (prodeje ryb);
doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude
žadateli poskytnuta podpora z OP Rybářství;
kopie mapy s vyznačením místa realizace projektu;
Rozhodnutí příslušného rybářského orgánu o povolení výkonu rybářského práva
prokazující skutečnost, že žadatel (smluvní partner) je uživatelem mimopstruhového
rybářského revíru, uvedeného v Příloze 4 Pravidel. Na každý mimopstruhový rybářský
revír, na jehož zarybňování úhořem říčním žadatel požaduje přiznání podpory, předloží
Rozhodnutí příslušného rybářského orgánu o povolení výkonu rybářského práva;
smluvní úprava vztahu s uživatelem rybářského revíru, který je předmětem Žádosti
o podporu, pokud rybářský revír užívá jiná osoba než žadatel.

Opatření 2.5.
Povinné a nepovinné
Žádosti o podporu:

přílohy,

které

jsou

přímo

součástí

projekt;
čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o podporu z OP Rybářství 2014 - 2020
dle závazného vzoru - Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem
žadatele;

čestné prohlášení žadatele k závažnému porušení či podvodu dle závazného vzoru –
Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele.

Opatření 2.5.
Povinné přílohy k Žádosti o platbu:
účetní/daňové doklady (např. faktury, paragony, pokladní doklady apod.) související s realizací
projektu. Účetní doklady musejí splňovat náležitosti účetního dokladu, definované v § 11 Účetní
doklady zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
doklady o uhrazení nárokovaných výdajů (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy
o vlastnictví účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Žádosti
o podporu, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti);
doklad o vysazení monté, resp. rozkrmených mladých úhořů (rozkrmeného monté) (násadový
list nebo dodací list);
položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle Číselníku způsobilých
výdajů;
soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům, formuláře jsou zveřejněny na internetových
stránkách SZIF;
úplná dokumentace realizovaného výběrového / zadávacího řízení v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2014 – 2020
účinnými ke dni vyhlášení zakázky, včetně podepsané smlouvy s dodavatelem;
Závěrečná zpráva o realizaci projektu na standardizovaném formuláři (viz Příloha č. 8
Pravidel).

Opatření 2.5.
Monitorování projektu a vykazování indikátorů:
V Žádosti o podporu
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu
Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu

doba udržitelnosti je 5 let od data poslední platby příjemci

Opatření 2.5.
Indikátory:
Indikátory opatření 2.5. jsou uvedeny v Příloze 11 Pravidel;
v rámci indikátorové soustavy OP Rybářství jsou na projektové úrovni sbírány výstupové
indikátory. Výchozí hodnota výstupových indikátorů je vždy nulová;
příjemce je povinen vykazovat indikátory pravdivě a správně v souladu s požadavky ŘO
OP Rybářství;
žadatel je povinen stanovit cílovou hodnotu indikátorů v Žádosti
o podporu;
příjemce je povinen vykazovat indikátory v Žádosti o podporu, ve zprávách
o realizaci/udržitelnosti projektu (Závěrečná zpráva o realizaci projektu, Průběžné zprávy o
udržitelnosti projektu a Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu).

Opatření 2.5. Indikátory
Název a typ indikátoru
Množství vysazeného
úhoře (výstupový
indikátor)

Měrná
jednotka
kg

Počet projektů
projekt
zaměřených na snížení
dopadu akvakultury na
životní prostředí
(environmentální řízení,
systémy auditu,
environmentální služby
ekologické akvakultury)
(výstupový indikátor)

Definice

Frekvence
sběru dat
Množství vysazeného úhořího monté nebo mladých úhořů plán
v kg.
v Žádosti o
podporu,
skutečnost
se Žádostí
o platbu
Počet projektů zaměřených na vysazování úhoře říčního v hodnota 1
souladu s Plánem managementu úhoře.
v každé
Žádosti
o podporu

Opatření 2.5.
Hodnotící kritéria:
Soulad projektu s cíli a podporovanými aktivitami opatření 2.5 – hodnotí SZIF
(ANO/NE)
Vysazování úhoře říčního v cílových oblastech – hodnotí SZIF (ANO/NE)

Kontakty
Garanti jednotlivých opatření za Ministerstvo zemědělství
Řídící orgán OP Rybářství
Opatření 2.1. Inovace:
Ing. Pavla Štěpánová , email: pavla.stepanova@mze.cz, tel: 221 812 006
Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do
akvakultury:
Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055
Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním:

Mgr. Jana Březinová, email: jana.brezinova@mze.cz, tel: 221 812 213
Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů:
Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby:
Ing. Jiří Guschl, email: jiri.guschl@mze.cz, tel: 221 812 055

DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST

www.eAgri.cz/Dotace/
Operační program Rybářství

