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2.
OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Key information on the implementation of the Operational Programme for the year
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator
data.
1Přehled provádění Operačního programu
Operační program Rybářství 2014 - 2020
OP Rybářství je pro Českou republiku vypracován na principu partnerství v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014,
o ENRF, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17.
prosince 2013, o společných ustanoveních, metodickým pokynem Evropské komise pro
tvorbu operačních programů a jednotným metodickým prostředím Ministerstva pro
místní rozvoj (dále jen „JMP“). Programový dokument byl schválen EK dne 2. 6. 2015
V červenci 2016 ŘO OP Rybářství předložil EK návrh na revizi programového
dokumentu, a to z důvodu potřeby zlepšit implementaci programu. V rámci revize došlo
k doplnění výčtu způsobilých příjemců, dále byla provedena aktualizace věcných
ukazatelů, Evaluačního plánu a řídících a kontrolních systémů a rovněž došlo
k formálním úpravám textu. Revize programového dokumentu byla schválena EK
v říjnu 2016.
Řízení OP Rybářství
Řízení OP Rybářství je prováděno pomocí již standardně fungujících nástrojů a
platforem. V průběhu roku 2016 se konaly dva Monitorovací výbory - 23. 5. 2016 a 8.
11. 2016. Na obou jednáních se projednávala témata spojená s monitorováním a řízením
programu, na jaře byl navíc předložen ke schválení návrh revize programového
dokumentu. Před každým jednáním MV uspořádal ŘO OP Rybářství schůzku Plánovací
komise s cílem projednat harmonogramy plánovaných výzev.
V roce 2016 připravil ŘO OP Rybářství ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem
Pravidla pro žadatele a příjemce z OP Rybářství pro další opatření vyhlášená v roce
2016, jedná se o 3., 4., 5. a 6. výzvu pro příjem Žádostí o podporu.
Audit designace OP Rybářství byl rozdělen na dvě části. První část se věnovala Řídicí
dokumentaci ŘO OP Rybářství, druhá část se věnovala informačnímu systému SZIF. Po
zapracování všech doporučení byla ŘO OP Rybářství dne 15. 12. 2016 doručena Zpráva
o auditu nezávislého auditního subjektu s výrokem bez výhrad. SZIF v návrhu Zprávy z
auditu designace obdržel záporný výrok z důvodu nedokončeného systému pro
administraci projektů OP Rybářství v oblasti podávání Žádostí o platbu. Auditní orgán
předpokládá dokončení designace IS do 30. 4. 2017.
Implementace OP Rybářství
V květnu 2016 byla vyhlášena 3. a 4. výzva, v rámci které mohli žadatelé poprvé
předkládat Žádosti o podporu v opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b)
Propagační kampaně, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace
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akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů. V říjnu 2016 byla vyhlášena 5. a 6. výzva
pro opatření 2.2 záměr a) Investice do akvakultury, 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné
systémy s dočišťováním, 5.3. Investice do zpracování produktů (tato opatření byla
vyhlášena již podruhé od začátku programového období) a nově na opatření 3.2
Sledovatelnost produktů. Zároveň byl znovu vyhlášen příjem Žádostí pro opatření 2.5
Akvakultura poskytující environmentální služby. Pro projekty Technické pomoci je
vyhlášena kontinuální výzva od října 2015.
Celkem bylo od začátku programového období do 31. 12. 2016 přijato 360 Žádostí o
podporu ve výši 497,7 mil. Kč (18,4 mil. EUR[1]), ukončeno bylo 71 projektů ve výši
108 mil. Kč (4 mil. EUR) a v administraci zůstává 289 projektů (80 % projektů).
Vydáno bylo 99 Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výše výdajů ve výši 124,1
mil. Kč (4,6 mil. EUR). K 31. 12. 2016 nebyla proplacena žádná Žádost o platbu. Ve
výzvách vyhlášených v květnu a říjnu 2016 bylo zaregistrováno celkem 205 Žádostí o
podporu ve výši 287,8 mil Kč (10,6 mil EUR). Ukončeno bylo 25 projektů ve výši 46,1
mil. Kč (1,7 mil. EUR) a v administraci zůstává 180 projektů (88 % projektů). Vydána
byla 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,8 mil. Kč (103,9 tis. EUR).
Meziroční srovnání míry úspěšnosti předložených projektů lze sledovat pouze u
opatření 2.2.a), 2.4., 2.5. a 5.3., která byla vyhlášena již dvakrát. V roce 2015 bylo
úspěšných (tedy neukončených) 67 % Žádostí o podporu, v roce 2016 se ve
vyhlášených výzvách zvýšila míra úspěšnosti na úroveň 94 %.
Na přelomu roku 2015/2016 realizoval ŘO OP Rybářství dotazníkové šetření mezi
žadateli a na základě výsledku hodnocení přijal konkrétní opatření za účelem zlepšení
implementace programu. V listopadu 2016 bylo zahájeno detailnější Procesní a
výsledkové hodnocení, výsledky, doporučení a nápravná opatření jsou uvedena v
kapitole 4.2. a 8.
V rámci Priority Unie 2 lze zkonstatovat, že naplnění cílových hodnot indikátorů lze
očekávat u opatření 2.2.a), 2.4. a 2.5. Za riziková jsou označena opatření 2.1., 2.2.b) a
2.3. Dosažení specifického cíle 2.A Poskytování podpory pro posilování
technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí je tedy ohroženo. Aktuální stav
implementace naopak směřuje k naplnění cíle 2.B. Zlepšování konkurenceschopnosti a
životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků, a to především
prostřednictvím opatření 2.2.a). Předpokládá se rovněž naplnění cíle 2.C Ochrana a
obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s
akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje a cíle 2.D. Podpora
akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních
podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti. Naplnění finančního a věcného
milníku PU 2 se jeví jako reálné.
Vzhledem k nastavenému plánu projektů lze usuzovat, že dojde k naplnění cílových
hodnot indikátorů a specifických cílů 3.A. Zdokonalení a poskytování vědeckých
poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy a 3.B. Poskytnutí
podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a
efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž, a to včetně naplnění
věcných a finančních milníků definovaných pro Prioritu Unie 3.
K naplnění cílových hodnot indikátorů a cíle 5.A. Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury dojde za předpokladu, že budou v rámci opatření
5.2.b) realizovány aktivity definované v Komunikační strategii OP Rybářství. K 31. 12.
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2016 lze konstatovat, že existuje předpoklad pro částečné naplnění cíle 5.B. Podpora
investic do odvětví zpracování a uvádění na trh. Naplnění věcného milníku pro Prioritu
Unie 5 lze hodnotit jako velmi reálné, ohroženo je však naplnění finančního milníku.
ŘO OP Rybářství sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů
v administraci, které by finanční milník naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů
předpokládají dokončení fyzické realizace až v květnu 2019.
Pro opatření Technická pomoc nejsou v programovém dokumentu nastaveny cílové
hodnoty a milníky. Míra úspěšnosti se bude posuzovat v návaznosti na míru úspěšnosti
celého OP Rybářství.

[1] K přepočtu všech finančních údajů uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství za
rok 2016 je použit kurz ECB ze dne 31. 12. 2016 = 27,045 Kč / 1 €.
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3.

IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES

3.1.
Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Information should be provided as short and general commentary on the implementation
of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.

Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems

2 - Podpora environmentálně udržitelného, V roce 2016 byly všechny výzvy
v souladu
s nastaveným
inovativního a konkurenceschopného vyhlášeny
harmonogramem.
rybolovu založeného na znalostech
Pro opatření 2.1. Inovace nebyla v roce
2016 vyhlášena žádná výzva. K 31. 12.
2016 byla vydána 2 Rozhodnutí o
poskytnutí dotace ve výši 1,3 mil. Kč (46,2
mil. EUR), jedná se o projekty z 1. výzvy
vyhlášené v roce 2015. Celkové finanční
prostředky alokované k naplňování tohoto
opatření činí 34,8 mil. Kč (1,29 mil. EUR),
přičemž do konce roku 2016 je
v projektech zazávazkováno 3,6 %
z celkové alokace na opatření.
V květnu 2016 byla vyhlášena 4. výzva pro
příjem Žádostí o podporu, v rámci které
mohli žadatelé poprvé předkládat Žádosti o
podporu na projekty opatření 2.2
Produktivní investice do akvakultury,
záměr b) Diverzifikace akvakultury a
opatření 2.3 Podpora nových chovatelů. V
opatření 2.2.b) Diverzifikace akvakultury
byly zaregistrovány 4 Žádosti ve výši 3,7
mil. Kč (137 tis. EUR), 2 Žádostem byla
ukončena administrace a v administraci
zůstávají další 2 Žádosti ve výši 2,6 mil.
Kč (96,1 tis. EUR). V rámci opatření 2.3.
Podpora
nových
chovatelů
bylo
zaregistrováno 14 projektů ve výši 10,2
mil. Kč (376 tis. EUR), u 11 Žádostí byla
ukončena administrace a ke 2 Žádostem
bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 2,8 mil. Kč (103,9 tis.
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
EUR). Ve stavu příprava Rozhodnutí se
nyní nachází 1 Žádost o podporu ve výši
151 tis. Kč (5,6 tis. EUR). Při zahrnutí
všech projektů administrovaných ke konci
roku 2016 dosahuje míra plnění celkové
finanční alokace 6,4 % u opatření 2.2.b) a
4,9 % u opatření 2.3.
Pro opatření 2.2.a) Investice do
akvakultury byla vyhlášena 1. výzva na
přelomu října/listopadu 2015. V říjnu 2016
byla vyhlášena další - 5. výzva, v rámci
které bylo zaregistrováno 146 žádostí ve
výši 181,9 mil. Kč (6,7 mil. EUR), což
představuje o 46 % více projektů než v 1.
výzvě. Ukončeno bylo 10 projektů ve výši
30,5 mil. Kč (1,1 mil. EUR) a
v administraci tak zůstává 136 projektů ve
výši 151,3 mil. Kč (5,6 mil. EUR). Ke
konci prosince 2016 bylo vydáno 67
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
58,7 mil. Kč (2,2 mil. EUR), přičemž se
jedná pouze o Žádosti zaregistrované
v rámci 1. výzvy, která byla vyhlášena
v roce 2015. K Žádostem o podporu,
zaregistrovaným v rámci 5. výzvy, budou
vydána Rozhodnutí až v roce 2017. Při
zahrnutí všech projektů administrovaných
k 31. 12. 2016 dosahuje míra plnění
celkové finanční alokace 50,8 %.
5. výzva byla vyhlášena také na opatření
2.4. Recirkulační zařízení a průtočné
systémy s dočišťováním, přičemž
zaregistrováno bylo 16 projektů ve výši
66,9 mil. Kč (2,5 mil. EUR). Ke konci
prosince 2016 ŘO OP Rybářství eviduje 12
vydaných Rozhodnutí ve výši 48,2 mil. Kč
(1,8
mil.
EUR)
k žádostem
zaregistrovaných během 1. výzvy. K
Žádostem o podporu přijatým v rámci 5.
výzvy budou Rozhodnutí o poskytnutí
dotace vydána v roce 2017. Počet
zaregistrovaných Žádostí v říjnu 2016 byl
o 1 projekt nižší než v říjnu/listopadu
2015, nicméně v rámci 5. výzvy byla
ukončena doposud pouze 1 Žádost, oproti
5 Žádostem ukončeným v roce 2015. Míra
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
plnění celkové finanční alokace nyní
dosahuje 67,6 % při započtení všech
živých projektů.
V říjnu 2016 byl v rámci 2. výzvy znovu
otevřen příjem Žádostí o podporu pro
opatření 2.5. Akvakultura poskytující
environmentální služby (vysazování
úhoře říčního do vybraných rybářských
revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry).
Celkem bylo za obě období příjmu
zaregistrováno 9 Žádostí o podporu ve výši
11,9 mil. Kč (438 tis. EUR). ŘO OP
Rybářství vydal 4 Rozhodnutí ve výši 4,0
mil. Kč (148 tis. EUR), žádný projekt
nebyl ukončen, v administraci tak zůstává
dalších 5 Žádostí ve výši 7,9 mil. Kč
(290,4 tis. EUR). Finanční alokace opatření
je
nyní
naplňována
všemi
administrovanými projekty ze 30 %.
K 31. 12. 2016 nebyla proplacena žádná
Žádost o platbu.
Na přelomu roku 2015/2016 provedl ŘO
OP Rybářství dotazníkové šetření mezi
žadateli, s cílem zjistit důvody nižší
absorpční kapacity zaznamenané v 1. a 2.
výzvě vyhlášené na přelomu října/listopadu
2015. Na základě výsledků analýz byla
přijata opatření k řešení nedostatků
v implementaci:
 Příjem Žádostí o podporu byl
prodloužen na 3 týdny.
 Lhůta pro předložení dokumentace
k výběrovému řízení byla
prodloužena na 10 týdnů.
 Některá hodnotící kritéria upravena
tak, aby lépe odpovídala
skutečnosti (např. v oblasti
efektivnosti).
 Byla provedena revize Pravidel,
formulářů a instrukcí.
 Způsobilé výdaje lze nyní
realizovat z hlediska času od data
registrace Žádosti o podporu.
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
 Maximální velikost projektu byla
zvýšena na 20 mil. Kč.
 Byla upravena definice příjemce a
bylo umožněno čerpat i velkým
podnikům, požadavek na minimální
úroveň produkce byl vypuštěn.
 Bylo upraveno krácení podpory za
nedodržování vykazování
indikátorů.
 Ve formuláři Žádosti o podporu
bylo odstraněno dělení na
produktivní investici a modernizaci,
obnovu.
 Byla provedena úprava a revize
limitů jednotlivých způsobilých
výdajů a úprava číselníku.
V opatření 2.1. Inovace bude zahrnut do
oprávněných
žadatelů
veřejnoprávní
subjekt (s mírou podpory 100 %), a to
v rámci výzvy plánované na podzim roku
2017.

3 - Podpora provádění společné rybářské 6. výzva pro příjem Žádostí o podporu pro
projekty v opatření 3.2 Sledovatelnost
politiky
produktů byla vyhlášena v říjnu 2016 s
termínem ukončení příjmu Žádostí 31. 12.
2018. Do konce roku 2016 nebyla přijata
žádná Žádost o podporu.
Pro opatření 3.1. Shromažďování údajů
plánuje ŘO OP Rybářství vyhlásit výzvu č.
10 v únoru 2017 s příjmem žádostí od 4. 4.
2017 do 31. 7. 2023.
Pro obě opatření je ze strany oprávněných
žadatelů
stanoven
harmonogram
předpokládaných projektů, jejichž realizace
zajistí úspěšnou implementaci těchto
opatření.

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

CS

V květnu 2016 byla vyhlášena kontinuální
3. výzva, ve které mohl žadatel
(příspěvková organizace MZe) předkládat
Žádosti o podporu na projekty v opatření
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
5.2 Uvádění produktů na trh, záměr b)
Propagační kampaně. Od jara 2016 byl
upraven okruh způsobilých žadatelů tak,
aby v následující 9. výzvě (v dubnu 2017)
mohly předkládat Žádosti o podporu i
ostatní
subjekty
definované
v programovém dokumentu. Do konce
roku 2016 bylo zaregistrováno 7 projektů
ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), z toho
1 Žádost o podporu byla ukončena.
Všechny aktuálně administrované projekty
jsou ve výši 3,6 mil. Kč (133,9 tis. EUR),
což představuje 8,0 % celkové alokace
opatření. Do 31. 12. 2016 nebylo vydáno
žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pro opatření 5.3 Investice do zpracování
produktů byla vyhlášena 1. výzva na
přelomu října/listopadu 2015 a 5. výzva
v říjnu 2016. Do konce prosince 2016 byla
vydána 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ve výši 0,8 mil. Kč (27,9 tis, EUR).
V administraci jsou evidovány další
projekty (bez vydaného Rozhodnutí) ve
výši 21,8 mil. Kč (805 tis. EUR). V roce
2016 vzrostl počet zaregistrovaných
projektů o 157 % oproti 1. výzvě vyhlášené
v roce 2015. V současné době představují
všechny administrované projekty cca 19,5
% celkové finanční alokace na opatření.
V únoru 2017 bude vyhlášena 7. výzva pro
opatření 5.1. Plány produkce a 8. výzva pro
opatření 5.2 záměr a) Vytváření organizace
producentů. Příjem žádostí o podporu bude
zahájen 4. 4. 2017 a ukončen do 31. 12.
2018 v případě 7. výzvy a 31. 12. 2017 u 8.
výzvy.
K 31. 12. 2016 nebyla proplacena žádná
Žádost o platbu.
Na přelomu roku 2015/2016 provedl ŘO
OP Rybářství dotazníkové šetření mezi
žadateli, s cílem zjistit důvody nižší
absorpční kapacity zaznamenané v 1.
výzvě vyhlášené na přelomu října/listopadu
2015. Na základě výsledků analýz byla
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
přijata opatření
v implementaci:

k řešení

nedostatků

 Příjem Žádostí o podporu byl
prodloužen na 3 týdny.
 Lhůta pro předložení dokumentace
k výběrovému řízení byla
prodloužena na 10 týdnů.
 Některá hodnotící kritéria upravena
tak, aby lépe odpovídala
skutečnosti (např. v oblasti
efektivnosti).
 Byla provedena revize Pravidel,
formulářů a instrukcí.
 Způsobilé výdaje lze nyní
realizovat z hlediska času od data
registrace Žádosti o podporu.
 Maximální velikost projektu byla
zvýšena na 20 mil. Kč.
 Bylo upraveno krácení podpory za
nedodržování vykazování
indikátorů.
 Byla provedena úprava a revize
limitů jednotlivých způsobilých
výdajů a úprava číselníku.
Byla schválena revize programového
dokumentu, v rámci které byli do okruhu
oprávněných
žadatelů
zahrnuti
zpracovatelé ryb.

7 - Technická pomoc

CS

Příjem žádostí o podporu z Technické
pomoci byl zahájen koncem roku 2015,
jedná se o kontinuální výzvu. V souladu
s plánem projektů bylo k 31. 12. 2016
zaregistrováno 17 Žádostí o podporu, k 9
Žádostem bylo vydáno Stanovení výše
výdajů ve výši 8,4 mil Kč (311 tis. EUR),
před vydáním Rozhodnutí je dalších 7
projektů ve výši 5,7 mil. Kč (210,5 tis.
EUR). Projekty se týkají organizace a
zabezpečení Monitorovacích výborů a
Výročních konferencí v letech 2016-2019,
seminářů k veřejným zakázkám, hodnocení
projektů, Komunikační strategie OP
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CS

Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
Rybářství a Marketingové strategie odvětví
akvakultury a personálního zajištění.
K 31. 12. 2016 nebyla proplacena žádná
Žádost o platbu.

CS

12

CS

3.2.

Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority

2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech

Table 1: Result indicators for the EMFF

CS

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Poskytování podpory pro
posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí

2.1 - Změna
akvakultury

objemu

produkce

tonnes

16,00000

0,00000

0,00000

1 - Poskytování podpory pro
posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí

2.2 - Změna
akvakultury

hodnoty

produkce

thousand Euros

34,00000

0,00000

0,00000

1 - Poskytování podpory pro
posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí

95515 - Udržení objemu akvakulturní
produkce

tuna

200,00000

0,00000

0,00000

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

2.1 - Změna
akvakultury

tonnes

208,00000

0,00000

0,00000

objemu

produkce

13

Target value (2023)

Cumulative value

2016

CS

CS

Specific objective

Result indicator

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

2.2 - Změna
akvakultury

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

Measurement unit
hodnoty

produkce

Target value (2023)

Cumulative value

2016

thousand Euros

458,00000

0,00000

0,00000

2.3 - Změna čistého zisku

thousand Euros

297,00000

0,00000

0,00000

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

2.8 - Vytvořená pracovní místa

FTE

15,00000

0,00000

0,00000

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

2.9 - Udržená pracovní místa

FTE

20,00000

0,00000

0,00000

14
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CS

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

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

95515 - Udržení objemu akvakulturní
produkce

tuna

1 400,00000

0,00000

0,00000

3 - Ochrana a obnova vodní
biologické rozmanitosti a posílení
ekosystémů
souvisejících
s
akvakulturou a podpora akvakultury
účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu produkce systémů s
recirkulací

tonnes

1 100,00000

0,00000

0,00000

4 - Podpora akvakultury s vysokou
úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví a dobrých životních podmínek
zvířat a veřejného zdraví a
bezpečnosti

97101 - Množství vysazeného úhoře

kg

2 000,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Poskytování podpory pro
posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí

2.1 - Změna
akvakultury

objemu

produkce

0,00000

0,00000

1 - Poskytování podpory pro
posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí

2.2 - Změna
akvakultury

hodnoty

produkce

0,00000

0,00000

1 - Poskytování podpory pro
posilování technologického rozvoje,

95515 - Udržení objemu akvakulturní
produkce

0,00000

0,00000

2015

15

Target value (2023)

Cumulative value

2016

2014

CS

Specific objective

Result indicator

2015

2014

inovací a předávání znalostí

CS

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

2.1 - Změna
akvakultury

objemu

produkce

0,00000

0,00000

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

2.2 - Změna
akvakultury

hodnoty

produkce

0,00000

0,00000

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

2.3 - Změna čistého zisku

0,00000

0,00000

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

2.8 - Vytvořená pracovní místa

0,00000

0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních

2.9 - Udržená pracovní místa

0,00000

0,00000
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CS

Specific objective

Result indicator

2015

2014

podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků

CS

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

95515 - Udržení objemu akvakulturní
produkce

0,00000

0,00000

3 - Ochrana a obnova vodní
biologické rozmanitosti a posílení
ekosystémů
souvisejících
s
akvakulturou a podpora akvakultury
účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu produkce systémů s
recirkulací

0,00000

0,00000

4 - Podpora akvakultury s vysokou
úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví a dobrých životních podmínek
zvířat a veřejného zdraví a
bezpečnosti

97101 - Množství vysazeného úhoře

0,00000

0,00000

17
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Specific objective

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Článek 47 Inovace

03

2.1
Počet
zaměřených
na
poradenské služby

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Článek 47 Inovace

03

2.1
Počet
zaměřených
na
poradenské služby

Specific objective

Included
into Target value (2023)
the performance
framework
projektů
inovace,

18,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

2014

projektů
inovace,

0,00

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

Table 2: Output indicators for EMFF

CS
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Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až 03
h)
Produktivní
investice
do
akvakultury

2.2
Počet
projektů
zaměřených na produktivní
investice do akvakultury

02 - Článek 52 Podpora nových 03
chovatelů uskutečňujících udržitelnou
akvakulturu

2.5
Počet
projektů
zaměřených
na
obecnou
podporu lidského kapitálu v
oblasti akvakultury a nových
chovatelů v oblasti akvakultury

Selected relevant measures

Output indicator

Thematic
objective

Included
into Target value (2023)
the performance
framework


2016

2015

415,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

2014

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až 03
h)
Produktivní
investice
do
akvakultury

2.2
Počet
projektů
zaměřených na produktivní
investice do akvakultury

0,00

02 - Článek 52 Podpora nových 03
chovatelů uskutečňujících udržitelnou
akvakulturu

2.5
Počet
projektů
zaměřených
na
obecnou
podporu lidského kapitálu v
oblasti akvakultury a nových
chovatelů v oblasti akvakultury

0,00

Specific objective

Cumulative value

3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně
využívající zdroje

Table 2: Output indicators for EMFF

CS

19

CS

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included
into Target value (2023)
the performance
framework

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) 06
Produktivní investice do akvakultury –
účinné využívání zdrojů, snižování
spotřeby vody a chemikálií, systémy
s recirkulací minimalizující použití
vody

2.2
Počet
projektů
zaměřených na produktivní
investice do akvakultury



Selected relevant measures

Output indicator

2014

Thematic
objective

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) 06
Produktivní investice do akvakultury –
účinné využívání zdrojů, snižování
spotřeby vody a chemikálií, systémy
s recirkulací minimalizující použití
vody

Specific objective

2.2
Počet
projektů
zaměřených na produktivní
investice do akvakultury

20,00

Cumulative value

2016

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a
bezpečnosti

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures

01

CS

-

Článek 54

Thematic
objective

Akvakultura 06

Output indicator

Included
into Target value (2023)
the performance
framework

2.3
Počet
projektů
zaměřených na snížení dopadu

11,00

20

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

CS

Selected relevant measures

Thematic
objective

poskytující environmentální služby

Selected relevant measures

Output indicator

Included
into Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

akvakultury na životní prostředí
(environmentální
řízení,
systémy
auditu,
environmentální
služby
ekologické akvakultury)

Thematic
objective

01
Článek 54
Akvakultura 06
poskytující environmentální služby

Union priority

Output indicator

2014

2.3
Počet
projektů
zaměřených na snížení dopadu
akvakultury na životní prostředí
(environmentální
řízení,
systémy
auditu,
environmentální
služby
ekologické akvakultury)

0,00

3 - Podpora provádění společné rybářské politiky

Table 1: Result indicators for the EMFF

CS

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Zdokonalení a poskytování
vědeckých
poznatků
a
shromažďování údajů a jejich správa

3.B.1 - Zvýšení procentního podílu
provedení datových volání

%

Target value (2023)
100,00000

21

Cumulative value
0,00000

2016
0,00000

CS

CS

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - Poskytnutí podpory pro
monitorování, kontroly a vynucování,
posílení institucionální kapacity a
efektivní veřejné správy, aniž by se
zvýšila administrativní zátěž

97501 - Počet provedených kontrol v
rámci softwaru pro sledovatelnost
produktů akvakultury

kontrola

Specific objective

Result indicator

1 - Zdokonalení a poskytování
vědeckých
poznatků
a
shromažďování údajů a jejich správa

3.B.1 - Zvýšení procentního podílu
provedení datových volání

0,00000

0,00000

2 - Poskytnutí podpory pro
monitorování, kontroly a vynucování,
posílení institucionální kapacity a
efektivní veřejné správy, aniž by se
zvýšila administrativní zátěž

97501 - Počet provedených kontrol v
rámci softwaru pro sledovatelnost
produktů akvakultury

0,00000

0,00000

800,00000

2015

22

Target value (2023)

Cumulative value
0,00000

2016
0,00000

2014

CS

Specific objective

1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Článek 77 Shromažďování údajů

06

3.2
Počet
zaměřených
na
shromažďování,
a využívání údajů

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Článek 77 Shromažďování údajů

06

3.2
Počet
zaměřených
na
shromažďování,
a využívání údajů

Specific objective

Included
into Target value (2023)
the performance
framework
projektů
podporu
správy



2,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

2014

projektů
podporu
správy

0,00

2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se
zvýšila administrativní zátěž

Table 2: Output indicators for EMFF

CS

23

CS

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Článek 76 Kontrola a vynucování

06

3.1
Počet
projektů
zaměřených
na
provádění
systému Unie pro kontrolu,
inspekci a vynucování

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Článek 76 Kontrola a vynucování

06

3.1
Počet
projektů
zaměřených
na
provádění
systému Unie pro kontrolu,
inspekci a vynucování

Union priority

Included
into Target value (2023)
the performance
framework
10,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

2014

0,00

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

Table 1: Result indicators for the EMFF

CS

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v
organizacích producentů

thousand Euros

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v
organizacích producentů

tonnes

24

Target value (2023)

Cumulative value

2016

2 309,00000

0,00000

0,00000

600,00000

0,00000

0,00000

CS

CS

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

Target value (2023)

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje
mimo organizace producentů

thousand Euros

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.d - Změna objemu prvního prodeje
mimo organizace producentů

2 - Podpora investic do odvětví
zpracování a uvádění na trh

95210 - Produkce zpracovaných ryb

Specific objective

Result indicator

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v
organizacích producentů

0,00000

0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v
organizacích producentů

0,00000

0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje
mimo organizace producentů

0,00000

0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.d - Změna objemu prvního prodeje
mimo organizace producentů

0,00000

0,00000

2 - Podpora investic do odvětví
zpracování a uvádění na trh

95210 - Produkce zpracovaných ryb

0,00000

0,00000

Cumulative value

2016

2 239,00000

0,00000

0,00000

tonnes

724,00000

0,00000

0,00000

tuna

650,00000

0,00000

0,00000

2015

25

2014

CS

Specific objective

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures

01 - Článek 66 Plány
a uvádění produktů na trh

Output indicator

Included
into Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

produkce 03

5.1
Počet
organizací
producentů
nebo
sdružení
organizací producentů, jejichž
plány
produkce
a uvádění
produktů na trh se podporují

1,00

0,00

0,00

0,00

03 - Článek 68 Opatření týkající se 03
uvádění na trh

5.2
Počet
projektů
zaměřených na opatření pro
uvádění
produktů
na trh
a podporu skladování

5,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Output indicator

01 - Článek 66 Plány
a uvádění produktů na trh

CS

Thematic
objective

Thematic
objective

2014

produkce 03

5.1
Počet
organizací
producentů
nebo
sdružení
organizací producentů, jejichž
plány
produkce
a uvádění
produktů na trh se podporují

0,00

03 - Článek 68 Opatření týkající se 03
uvádění na trh

5.2
Počet
projektů
zaměřených na opatření pro
uvádění
produktů
na trh
a podporu skladování

0,00
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Specific objective

2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures

Thematic
objective

Included
into Target value (2023)
the performance
framework

01 - Článek 69 Zpracování produktů 03
rybolovu a akvakultury

5.3
Počet
projektů
zaměřených na zpracování



Selected relevant measures

Output indicator

2014

Thematic
objective

01 - Článek 69 Zpracování produktů 03
rybolovu a akvakultury

CS

Output indicator

5.3
Počet
projektů
zaměřených na zpracování

33,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

0,00
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Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority

Milestone (2018)

Target value (2023)

Cumulative value

2016

2015

2 - Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

3 916 209,00

22 688 120,00

0,00

0,00

0,00

3 - Podpora provádění společné
rybářské politiky

100 000,00

2 441 269,00

0,00

0,00

0,00

5 - Podpora uvádění na trh a
zpracování

740 019,00

4 287 220,00

0,00

0,00

0,00

7 - Technická pomoc

Union priority

2014

2 - Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

0,00

3 - Podpora provádění společné
rybářské politiky

0,00

5 - Podpora uvádění na trh a
zpracování

0,00

7 - Technická pomoc
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3.3.

Financial data

Table 4: Financial data for the EMFF
Union priority

CS

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

2 Podpora environmentálně 1 - Poskytování podpory pro 03
udržitelného,
inovativního
a posilování technologického rozvoje,
konkurenceschopného
rybolovu inovací a předávání znalostí
založeného na znalostech

01 - Článek 47 Inovace

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

2
Zlepšování 03
konkurenceschopnosti
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních
podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)

Contribution to EMFF
climate change financing
from
EMFF (%)
contribution
(EUR)

co- Total
eligible
rate expenditure of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered
with
selected
operations (%)

1 289 960,00

967 470,00

75,00%

92 439,00

46 219,00

3,58%

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f)
až h) Produktivní investice do
akvakultury

16 769 480,00

12 577 110,00

75,00%

4 339 726,00

2 169 863,00

12,94%

2
Zlepšování 03
konkurenceschopnosti
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních
podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků

02 - Článek 52 Podpora nových
chovatelů
uskutečňujících
udržitelnou akvakulturu

2 238 460,00

1 678 845,00

75,00%

207 713,00

103 856,00

4,64%

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

3 - Ochrana a obnova vodní 06
biologické rozmanitosti a posílení
ekosystémů
souvisejících
s
akvakulturou a podpora akvakultury
účinně využívající zdroje

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j)
Produktivní
investice
do akvakultury – účinné využívání
zdrojů, snižování spotřeby vody
a chemikálií, systémy s recirkulací
minimalizující použití vody

5 918 640,00

4 438 980,00

75,00%

3 564 652,00

1 782 326,00

30,11%

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

4 - Podpora akvakultury s vysokou 06
úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví
a
dobrých
životních
podmínek zvířat a veřejného zdraví
a bezpečnosti

01 - Článek 54 Akvakultura
poskytující environmentální služby

1 479 660,00

1 109 745,00

75,00%

147 939,00

147 939,00

10,00%

29
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Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total
public EMFF
contribution
contribution
(EUR)
(EUR)

3 - Podpora provádění společné 1 - Zdokonalení a poskytování 06
rybářské politiky
vědeckých
poznatků
a
shromažďování údajů a jejich
správa

01 - Článek 77 Shromažďování
údajů

2 441 269,00

1 953 015,00

3 - Podpora provádění společné 2 - Poskytnutí podpory pro 06
rybářské politiky
monitorování,
kontroly
a
vynucování, posílení institucionální
kapacity a efektivní veřejné správy,
aniž by se zvýšila administrativní
zátěž

01
Článek 76
a vynucování

Kontrola

777 778,00

700 000,00

5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury

01 - Článek 66 Plány produkce
a uvádění produktů na trh

644 980,00

5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury

03 - Článek 68 Opatření týkající se
uvádění na trh

5 - Podpora uvádění na trh a 2 - Podpora investic do odvětví 03
zpracování
zpracování a uvádění na trh
7 - Technická pomoc

1 - Technická pomoc

CS

Selected specific objective

Thematic
objective

co- Total
eligible
rate expenditure of
operations
selected
for
support (EUR)

Total
public
contribution of
operations
selected
for
support (EUR)

Proportion of
the
total
allocation
covered
with
selected
operations (%)

80,00%

0,00

0,00

0,00%

90,00%

0,00

0,00

0,00%

483 735,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 035 200,00

2 276 400,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

01
Článek 69
Zpracování
produktů rybolovu a akvakultury

4 287 220,00

3 215 415,00

1 286 166,00

75,00%

55 705,00

27 853,00

0,65%

01 - Článek 78 Technická pomoc
z podnětu členských států

2 276 400,00

1 707 300,00

0,00

75,00%

310 888,00

310 888,00

13,66%

41 159 047,00

31 108 015,00

1 286 166,00

75,58%

8 719 062,00

4 588 944,00

11,15%

Contribution to
climate change
of operations
selected
for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of
he
total
allocation (%)

Total

Union priority

Contribution to EMFF
climate change financing
from
EMFF (%)
contribution
(EUR)

Measure
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0,00

Contribution to Number
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

of

CS

Union priority

CS

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected
for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of
he
total
allocation (%)

Contribution to Number
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

of

2 Podpora environmentálně 1 - Poskytování podpory pro 03
udržitelného,
inovativního
a posilování technologického rozvoje,
konkurenceschopného
rybolovu inovací a předávání znalostí
založeného na znalostech

01 - Článek 47 Inovace

0,00

0,00

0,00

2

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

2
Zlepšování 03
konkurenceschopnosti
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních
podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f)
až h) Produktivní investice do
akvakultury

0,00

0,00

0,00

67

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

2
Zlepšování 03
konkurenceschopnosti
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních
podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků

02 - Článek 52 Podpora nových
chovatelů
uskutečňujících
udržitelnou akvakulturu

0,00

0,00

0,00

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

3 - Ochrana a obnova vodní 06
biologické rozmanitosti a posílení
ekosystémů
souvisejících
s
akvakulturou a podpora akvakultury
účinně využívající zdroje

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j)
Produktivní
investice
do akvakultury – účinné využívání
zdrojů, snižování spotřeby vody
a chemikálií, systémy s recirkulací
minimalizující použití vody

0,00

0,00

0,00

12

2 Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

4 - Podpora akvakultury s vysokou 06
úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví
a
dobrých
životních
podmínek zvířat a veřejného zdraví
a bezpečnosti

01 - Článek 54 Akvakultura
poskytující environmentální služby

0,00

0,00

0,00

4

3 - Podpora provádění společné 1 - Zdokonalení a poskytování 06
rybářské politiky
vědeckých
poznatků
a
shromažďování údajů a jejich

01 - Článek 77 Shromažďování
údajů

0,00

0,00

0,00

0
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Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected
for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total
eligible
public
expenditure
declared
by
beneficiaries of
he
total
allocation (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribution to Number
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared
by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

of

0,00

0

správa
3 - Podpora provádění společné 2 - Poskytnutí podpory pro 06
rybářské politiky
monitorování,
kontroly
a
vynucování, posílení institucionální
kapacity a efektivní veřejné správy,
aniž by se zvýšila administrativní
zátěž

01
Článek 76
a vynucování

5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury

01 - Článek 66 Plány produkce
a uvádění produktů na trh

0,00

0,00

0,00

0

5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury

03 - Článek 68 Opatření týkající se
uvádění na trh

0,00

0,00

0,00

0

5 - Podpora uvádění na trh a 2 - Podpora investic do odvětví 03
zpracování
zpracování a uvádění na trh

01 - Článek 69 Zpracování produktů
rybolovu a akvakultury

8 355,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3

7 - Technická pomoc

01 - Článek 78 Technická pomoc
z podnětu členských států

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

8 355,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99

1 - Technická pomoc

Kontrola

Total

CS
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

CS

Eligible
expenditure
within
the
EMFF incurred
in
operations
implemented
outside
the
programme
area declared by
the beneficiary
to the managing
authority (EUR)

1 - Podpora environmentálně udržitelného,
inovativního a konkurenceschopného rybolovu
založeného
na
znalostech
a
účinně
využívajícího zdroje

0,00

2 - Podpora environmentálně udržitelného,
inovativního a konkurenceschopného rybolovu
založeného na znalostech

0,00

3 - Podpora provádění společné rybářské
politiky

0,00

4 - Zvyšování
soudržnosti

0,00

zaměstnanosti

a

územní

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

0,00

6 - Podpora provádění integrované námořní
politiky

0,00

7 - Technická pomoc

0,00

TOTAL OP

0,00

33

Share of the
total
financial
allocation to the
priority axis (%)
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4.
4.1.

ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN
Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic
exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

CS

Criteria
fulfilled

not

Action to be taken

Deadline

Bodies
responsible
for fulfilment

34

Action
completed
by
the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date
for
full
implementation
of
remaining
actions

Commentary

CS

4.2.
Issues which affect the performance of the programme and the corrective
measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
1.1Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření

Pozdní přijetí nařízení o ENRF
Nařízení o ENRF bylo přijato přibližně pět měsíců po začátku programového období.
Z tohoto důvodu došlo také ke zpoždění schválení OP Rybářství, přičemž první výzvy
pro příjem Žádostí o podporu byly vyhlášeny až v roce 2015. Tato skutečnost má
negativní vliv na čerpání operačního programu.
Přijatá opatření: I přes přijatá opatření definovaná ve Výroční zprávě OP Rybářství za
rok 2014 a 2015 je nutné počítat s tím, že pozdní přijetí nařízení o ENRF bude
ovlivňovat výkonnost programu po celé programové období.
Zákon o veřejných zakázkách
V posledních letech implementace OP Rybářství 2007-2013 zaznamenal ŘO OP
Rybářství zvýšenou chybovost projektů, která se týkala především veřejných zakázek.
Na základě individuálních rozhovorů se žadateli, kteří mají zkušenost s nálezy auditního
orgánu je právě tato skutečnost častým důvodem jejich nízkého zájmu o čerpání
podpory v novém programovém období.
Přijaté opatření: V programovém období 2014-2020 zařadil do ŘO OP Rybářství do
procesu administrace Žádosti i kontrolu realizované veřejné zakázky. ŘO OP Rybářství
dále na podzim 2016 realizoval tři semináře pro odbornou veřejnost se zaměřením na
veřejné zakázky v OP Rybářství.
Jednotné metodické prostředí
Implementace pravidel vyplývajících z JMP přináší kromě pozitiv také negativní
důsledky. Na straně ŘO OP Rybářství se jedná o zvýšenou administrativu spojenou se
splněním povinností stanovených v metodických pokynech MMR. Například Metodický
pokyn pro monitorování programu stanovuje povinnost zadávat údaje o řízení programu
také do MS2014+. V případě OP Rybářství, který administruje Žádosti v IS SZIF se
jedná o dvojité zadávání dat, které klade vyšší nároky na administrativu. Přenos dat
mezi systémy prozatím nefunguje v plném rozsahu. Rozhraní mezi MS2014+ a IS SZIF
je zprovozněné, rozsah předávaných dat je průběžně upřesňován na základě
probíhajících jednání. Zároveň některé funkcionality nejsou v MS2014+ stále plně
funkční a generují chybné údaje. Problémy se v MS2014+ projevují vzhledem k
množství i rozsahu prováděných úprav systému na základě specifických požadavků
jednotlivých programů, jeho robustnosti a množství zadávaných dat a jsou intenzivně
řešené pracovníky MMR i dodavatele systému ve spolupráci s řídicími orgány.“ Pro tyto
moduly (např. Strategický realizační plán) je nutné jednak zadávat údaje do MS2014+,
ale zároveň je nelze používat ve formě sestav. ŘO OP Rybářství je tak nucen vytvářet
samostatné excelovské soubory jako podklad pro řízení programu.
Přijaté opatření: V roce 2016 byla navýšena administrativní kapacita o 1 pracovní
úvazek.
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Audit designace
Na ŘO OP Rybářství bylo v rámci auditu designace identifikováno celkem 16 zjištění, z
toho 5 s vysokou, 5 se střední a 6 s nízkou závažností. Po zapracování všech doporučení
byla ŘO OP Rybářství dne 15. 12. 2016 doručena Zpráva o auditu nezávislého auditního
subjektu s výrokem bez výhrad, SZIF v návrhu Zprávy obdržel záporný výrok z důvodu
nedokončeného systému pro administraci projektů OP Rybářství v oblasti podávání
Žádostí o platbu.
Přijaté opatření: V souladu s nastaveným plánem SZIF dokončí úpravy IS do února
2017, Auditní orgán předpokládá dokončení designace IS do 30. 4. 2017. Po dokončení
Auditu designace a splnění technických podmínek bude možné začít podávat souhrnné
žádosti za OP Rybářství 2014 – 2020 na PCO. Proces certifikace bude zahájen a první
průběžná žádost o platbu na EK bude odeslána po splnění všech podmínek stanovených
ze strany PCO.
Metodika indikátorů
Pozdní definice indikátorů ze strany Evropské komise - příručka k indikátorům byla
zaslána ŘO OP Rybářství v říjnu 2016. Zároveň byly v rámci revize programového
dokumentu doplněny ze strany EK nové indikátory, které umožní lépe monitorovat
výkonnost programu.
Přijaté opatření:
Nové indikátory a upravené indikátory budou doplněny do Pravidel pro žadatele a
příjemce z OP Rybářství 2014 – 2020 a sbírány u relevantních opatření od podzimní
výzvy 2017. Data pro nové indikátory a upravené indikátory u již přijatých projektů
budou doplněna ze strany ŘO OP Rybářství, a to na základě jednorázového šetření.
Nízká absorpční kapacita
Žadatelé podali v 1. a 2. výzvě nižší počet žádostí na nižší objem finančních prostředků
oproti předpokladu.
ŘO OP Rybářství provedl na přelomu roku 2015/2016 dotazníkové šetření mezi žadateli
a potenciálními žadateli, zpracoval analýzu a navrhl řešení k nápravě. ŘO OP Rybářství
v průběhu roku 2016 zapracoval všechna relevantní doporučení, která vzešla
z provedené evaluace (více viz kapitola 8).
Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že dosavadní průběh implementace
programu je obdobný jako začátek implementace OP Rybářství 2007-2013. Žadatelé se
v počáteční fázi seznamují s novými požadavky a podmínkami. Tyto skutečnosti mají za
následek nižší zájem žadatelů v úvodní fázi programového období, což bylo zjištěno
také v rámci analýzy absorpční kapacity, provedené před vyhlášením prvních výzev.
V současné době je u všech vyhlášených opatření identifikováno nízké procento
zaregistrovaných Žádostí o podporu, a to ve vztahu k vyhlášené finanční alokaci na
opatření. Je však nutné zdůraznit, že v doposud vyhlášených výzvách byla stanovená
alokace vyšší než v minulém programovém období. Důvodem je doporučení MMR na
alokování většiny finančních prostředků programu již v prvních výzvách.
Plánovaná opatření
ŘO OP Rybářství plánuje realizaci dalších podpůrných komunikačních aktivit. V roce
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2017 bude zahájena příprava veřejné zakázky na PR služby a media, s cílem zajistit
profesionální a co nejefektivnější komunikaci s odbornou veřejností za využití
stávajících i nových komunikačních kanálů. Obsahem komunikačních aktivit budou
informace, které byly v rámci evaluace doporučené jako relevantní pro zlepšení
implementace programu (např. informace o plánovaných výzvách, nejčastější chyby,
příklady dobré praxe apod. – více viz kapitola 8).
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5.
INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014
Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article
10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article
10(2).
1Informace o závažných porušeních pravidel a nápravných opatřeních
K 31. 12. 2016 nejsou identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřípustnosti
žádostí a k nedodržení podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF.
Pokud jde o provádění čl. 119 odst. 1 písm. d) nařízení o ENRF, souhrn opatření
určených k zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky, včetně nápravných
opatření, je obsažen v Pravidlech pro žadatele, která jsou zveřejněna na internetových
stránkách Ministerstva zemědělství. Implementace čl. 10 nařízení o ENRF je rovněž
definována v Pravidlech - žadatel, který podává Žádost o podporu, musí poskytnout
čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, že se:
1. nedopustil závažných porušení pravidel společné rybářské politiky určených
takto v jiných právních aktech přijatých Evropským parlamentem a Radou,
2. nedopustil kteréhokoliv z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES,
3. v rámci Evropského rybářského fondu ani Evropského námořního a rybářského
fondu nedopustil podvodu dle definice uvedené v čl. 1 Úmluvy o ochraně
finančních zájmů Evropských společenství.
Žádosti o podporu podané žadatelem, který se dopustil podvodu poškozujícího
nebo ohrožujícího finanční zájmy EU v souvislosti s Evropským rybářským
fondem nebo s Evropským námořním a rybářským fondem, nejsou přípustné v
období od data prvního oficiálního rozhodnutí o podvodu do 31. 12. 2023.
Podpora ENRF nebude také poskytnuta žadateli, který předložil nepravdivé
prohlášení či důkazy. Tento žadatel navíc nebude moci požádat o podporu v
rámci stejného opatření během současného a následujícího roku. Dosud nebyly
zjištěny žádné takové případy.
ŘO OP Rybářství nastavil systém pro předcházení a odhalování podvodů.
Byla vyhotovena Směrnice prevence podvodů, která zahrnuje následující oblasti:
o Rizika podvodů na straně SZIF
o Rizika podvodů na straně zaměstnanců ŘO OP Rybářství
o Rizika podvodů na straně žadatelů/příjemců
Zpráva o podvodech je vyhotovována 2 x ročně a obsahuje následující
témata:
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o Identifikace rizik podvodů
o Vyhodnocení rizik podvodů
o Řízení rizik podvodů
o Dopady rizik podvodů
Cílem zprávy je analyzovat řízení podvodu a případně optimalizovat
nastavení řízení podvodu. Zpráva vyhodnocuje data vždy do 30. 4. roku
n za předcházejících 6 měsíců (říjen až březen) a do 30. 11. roku n za
předcházejících 6 měsíců (duben – září). O výsledcích zprávy je
informován SZIF na pravidelných setkáních. Zpráva se předává gestorovi
rizik, který ji následně zapracovává do analýzy rizik. Aktualizovaná
analýza rizik slouží k analýze řízení podvodu a případně k optimalizaci
nastavení řízení podvodu.
Nesrovnalosti jsou v rámci OP Rybářství řešeny dle Metodického pokynu Postupy pro
hlášení a monitorování nesrovnalostí OP Rybářství 2014 – 2020. Metodický pokyn
zahrnuje celý proces od šetření nesrovnalosti, přes vnitřní a vnější úroveň hlášení
nesrovnalosti až po vymáhání a odnětí dotace. Metodický pokyn je v souladu
s legislativou EU a ČR a dále v souladu s Jednotným metodickým prostředím MMRNOK. Nesrovnalosti jsou analyzovány i na kontrolním listu varovné signály. ŘO OP
Rybářství vyhodnocuje varovné signály u jednotlivých subjektů, a to vždy jednou za půl
roku. Vyhodnocení probíhá vždy do 30. 4. roku n za předcházejících 6 měsíců (říjen až
březen) a do 30. 11. roku n+1 za předcházejících 6 měsíců (duben – září), přihlíží se
tedy i k počtu nesrovnalostí za posledních 6 měsíců.
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6.
INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set
out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be
ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale
coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)
1Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 2
Kapitola není relevantní pro ČR.
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7.

INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION
BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)

OF

A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation,
with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding
the publication of data of natural persons
1Informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců
V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce žadatel/příjemce souhlasí se zveřejněním
údajů uvedených v Žádosti o podporu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších
předpisů, zejména na internetových stránkách strukturálních fondů, MZe a SZIF, a to
v rozsahu daném přílohou V nařízení o ENRF a doplňujícími požadavky (po schválení
Žádosti o podporu).
Zveřejnění příjemců OP Rybářství je uvedeno na následujících odkazech:
PU 2: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi1/priority-unie/priorita-unie-2/
PU 3: Ke konci roku 2016 nebyly podány žádné Žádosti o podporu.
PU 5: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi1/priority-unie/priorita-unie-5/
Programový dokument OP Rybářství je zveřejněn na tomto odkazu:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi1/zakladni-informace/programove-dokumenty/operacni-program-op-rybarstvi-20142020.html
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8.

ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE
EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation
of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.
A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that
have become available during the previous financial year, with reference of name and
reference period of the evaluation reports used.
Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to
Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.
1Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení a shrnutí hodnocení
Základní rámec Evaluačního plánu OP Rybářství (dále jen „EP) je součástí
programového dokumentu, který byl schválen Evropskou komisí dne 2. 6. 2015.
V souladu s Metodickým pokynem MMR pro evaluace předkládá ŘO OP Rybářství
každý rok aktualizovanou verzi Evaluačního plánu ke schválení členům Monitorovacího
výboru. První aktualizace EP byla projednána a schválena dne 18. 11. 2015.
V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství (dále jen
„PS EJ ŘO“), která dne 24. 9. 2015 projednala 1. aktualizaci evaluačního plánu a
činnosti plánované na období 2016 - 2018. Členy PS EJ ŘO jsou zástupci SZIF, MMRNOK a MZe. 2. jednání PS se uskutečnilo v červnu 2016 a přizváni byly rovněž
zástupci evaluačních jednotek těch řídicích orgánů, s nimiž má OP Rybářství
definovány komplementární vazby. Na jednání byla domluvena spolupráce při
hodnocení relevance těchto vazeb. Na 3. jednání PS v září byla představena 2.
aktualizace Evaluačního plánu, která byla následně dne 8. listopadu 2016 předložena
Monitorovacímu výboru ke schválení a projednání. Na MV byla rovněž předložena
Zpráva o plnění Evaluačního plánu s podrobným výčtem doporučení vyplývajících
z realizované evaluace, včetně uvedení stavu plnění nápravných opatření ze strany ŘO
OP Rybářství.
Realizace hodnocení a přijatá opatření
Na začátku roku 2016 byla dokončena 1. interní evaluace, v rámci které byly
zjišťovány důvody nízké absorpční kapacity v 1. a 2. výzvě. Na základě výsledků byl
vyhotoven seznam doporučení, na základě kterých přijal ŘO OP Rybářství nápravná
opatření.
Doporučení

---

Zapracování/vyjádření ŘO

Prodloužit lhůtu pro podání Žádosti --- Příjem Žádostí o podporu byl prodloužen na 3
týdny
Ověřit dostatečné nastavení lhůty pro výběrové řízení
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Lhůta pro předložení
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dokumentace k výběrovému řízení byla prodloužena na 10 týdnů.
Ověřit nastavení hodnotících kritérií - z pohledu zahrnutí menších podniků akvakultury
do okruhu způsobilých žadatelů --- ŘO OP Rybářství nastavuje hodnotící kritéria dle
JMP, která zohledňují účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a soulad s
horizontálními tématy. Hodnocení je zaměřeno na projekt, nikoliv na žadatele či na
posouzení jeho velikosti. Pokud projekt nesplňuje výše uvedená kritéria, není podpořen.
Na základě zkušeností z 1. a 2. výzvy byla některá kritéria upravena tak, aby lépe
odpovídala skutečnosti (např. v oblasti efektivnosti).
Zvážit úpravu definice způsobilého žadatele - tedy zahrnutí zpracovatelů ryb (bez
chovných zařízení) do okruhu způsobilých žadatelů --- ŘO OP Rybářství provedl
revizi Operačního programu, v rámci které zahrnul zpracovatele ryb mezi způsobilé
žadatele.
Prověřit limity a členění položek pro recirkulační systémy ---Limity pro recirkulační
systémy byly nastaveny ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a dle odborných
garantů odpovídají skutečnosti. ŘO OP Rybářství plánuje revizi limitů v roce 2017.
Upravit termíny pro jednotlivé výzvy tak, aby reflektovaly vytíženost rybářských
subjektů v období jarních a podzimních výlovů ---Neakceptováno, z hlediska
administrativních kapacit na zprostředkujícím subjektu je prioritou uskutečnění příjmu
Žádostí o podporu ve stejném období jako v Programu rozvoje venkova.
Provést revizi Pravidel, formulářů a instrukcí - zpřesnit formulace a vysvětlivky v
instruktážním listě, odstranit chyby a pokusit se zjednodušit formuláře Žádostí ---ŘO
OP
Rybářství
provedl
revizi
Pravidel,
formulářů
a
instrukcí.
Bylo upraveno krácení podpory za nedodržování vykazování indikátorů.
Ve formuláři Žádosti o podporu bylo odstraněno dělení na produktivní investici a
modernizaci,
obnovu.
Byla provedena úprava a revize limitů jednotlivých způsobilých výdajů a úprava
číselníku.
Maximální velikost projektu byla zvýšena na 20 mil. Kč (u opatření 2.2.).
Zvážit možnost zvýšení míry podpory u opatření 2.1 a 5.3 --- U opatření 5.3 není možné
zvýšit míru spolufinancování, protože ta je dána Nařízením EK č. 508/2014.
ŘO OP Rybářství projednal možnosti navýšení míry podpory u opatření 2.1 s
relevantními partnery (EK, Monitorovací výbor atd.). Zvýšení podpory je možné u
veřejnoprávního subjektu, který bude zahrnut do oprávněných příjemců v rámci výzvy
plánované na podzim roku 2017. Podpora bude navýšena na 100 %.
Zvážit nastavení způsobilých výdajů - umožnit žádat o podporu na zpětně pořízené věci
--- Způsobilé výdaje lze nyní realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o
podporu
Zpráva
z hodnocení
je
uveřejněna
na
tomto
odkaze:
http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava___evaluace_1._a_2.__vyzvy_
OP_Rybarstvi_2014___2020.pdf
V průběhu roku 2016 došlo k upřesnění evaluačních potřeb v návaznosti na požadavky
stanovené v evropských předpisech a s ohledem na aktuální stav implementace
programu. Definované potřeby byly zohledněny v zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce s názvem Procesní a výsledkové hodnocení programu, která byla vyhlášena
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v září 2016. Samotné hodnocení bylo zahájeno v listopadu 2016 a bude dokončeno
v březnu 2017. Evaluační aktivity se zaměřují na hodnocení nastavení programu
z hlediska systému a procesů s cílem identifikovat slabá místa a bariéry v systému, které
brání efektivní implementaci. Součástí hodnocení je také ověření rozvojových potřeb,
ověření nastavení komplementárních vazeb a indikátorové soustavy. Hodnocen je
rovněž dosažený pokrok vůči stanoveným cílům OP Rybářství. Výstupy hodnocení jsou
zapracovány do této Výroční zprávy o implementaci programu a budou také sloužit jako
podklad pro vyhotovení Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství.
V rámci šetření mezi žadateli bylo zjištěno, že tzv. klienti OP Rybářství hodnotí
procesní nastavení programu pozitivně a vnímanou image činnosti ŘO Rybářství a SZIF
lze považovat za kladnou. Program obsluhuje relativně úzkou a homogenní cílovou
skupinu, která vykazuje vysoký podíl “zásahu“ (většina způsobilých žadatelů má
autentickou zkušenost s podáním žádosti v tomto či minulém programovém období).
Veškeré bariéry (negativní reputace, negativní zkušenosti) však mohou mít závažný
dopad v celé cílové skupině. Z evaluace také vyplynulo, že v procesu existuje vysoká
míra ukončených administrací a rovněž většina ze žadatelů nebyla schopna podat
formálně bezvadnou žádost. Obě tyto skutečnosti představují pro pracovníky ŘO OP
Rybářství a SZIF zbytečně vynaloženou práci a rovněž ze strany žadatelů dochází
k jejich zatěžování a vytváření negativního obrazu vůči OP Rybářství.
Obecná doporučení vyplývající z evaluace
 V rámci zlepšení absorpční kapacity zvážit cílenou distribuci informací
(propagaci) o připravovaných výzvách, například formou newsletteru.
 Zavést systémovou práci s častými chybami a jejich komunikaci směrem
k žadatelům (včetně uvedení dobré a špatné praxe).
 Zavést vyšší míru individualizace informační a metodické podpory, cílenou na
problematická místa implementace (například oblast veřejných zakázek).
V první polovině roku 2017 vyhotoví ŘO OP Rybářství detailní seznam nápravných
opatření s předpokládaným datem realizace. Do konce dubna 2017 budou rovněž
zveřejněny výstupy evaluací na stránkách OP Rybářství.
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9.

CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a
separate file in the form of annex to the AIR.
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10.
REPORT ON THE IMPLEMENTATION
46(1) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11.
ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data
provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme
(incorporating the findings and recommendations of evaluations)
Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme

2 - Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

K 31. 12. 2016 nebyl žádný projekt v rámci PU
2 proplacen a tudíž nebyla podána žádná zpráva
o realizaci. Posouzení pokroku je tedy
provizorně provedeno na základě informací o
uskutečněných a plánovaných výzvách, počtu
zaregistrovaných žádostí a počtu vydaných
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Údaje o
naplňování indikátorů jsou rovněž vyhodnoceny
z této úrovně.
Specifický cíl 2.A. je naplňován opatřením 2.1.
Inovace, které bylo vyhlášeno v rámci 1. výzvy
na přelomu října/listopadu 2015. K 31. 1. 2016
bylo zaregistrováno celkem 5 projektů, u 3
z nich byla ukončena administrace. Ke stejnému
datu jsou vydaná Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ke 2 projektům, což představuje 11,1 %
očekáváné cílové hodnoty indikátoru sledujícího
Počet projektů zaměřených na inovace,
poradenství a pojištění (MI 96002). V rámci
těchto projektů se předpokládá nárůst objemu
produkce o 2,9 tun ročně, což činí cca 18 %
cílové hodnoty indikátoru Změna objemu
produkce akvakultury (MI 95110). Podobný
příspěvek k naplnění cíle lze očekávat rovněž u
indikátoru
Změna
hodnoty
produkce
akvakultury (MI 95510). Celkové finanční
prostředky alokované k naplňování tohoto
opatření činí 34,8 mil. Kč (1,29 mil. EUR),
přičemž do konce roku 2016 je v projektech
zazávazkováno 3,6 % z celkové alokace na
opatření. Hlavním důvodem nízkého objemu
zaregistrovaných Žádostí o podporu je snížení
míry dotace oproti programovému období 2007
- 2013 ze 100 % na 50 % způsobilých výdajů a
také obava žadatelů z administrativní náročnosti
projektu. Na základě dotazníkového šetření bylo
rovněž zjištěno, že nízká ochota žadatelů
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Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
vstupovat do opatření 2.1. je způsobena
negativní zkušeností z minulého programového
období. Zisk z podpory je vnímán jako
neadekvátní riziku a nákladům spojeným
s realizací projektu, především v kontextu
kontrol a auditů operací. Nicméně z průzkumu
zaměřeného na zájem žadatelů o podporu OP
Rybářství cca třetina respondentů uvedla jako
plánované opatření Inovace. Lze proto
konstatovat, že existuje prostor pro další
naplňován cílů opatření.
Specifický cíl 2.B. je naplňován dvěma
opatřeními - 2.2. Produktivní investice do
akvakultury a 2.3. Podpora nových
chovatelů. K 31. 12. 2016 bylo v rámci
opatření 2.2 záměr a) Investice do akvakultury
zaregistrováno celkem 246 Žádostí o podporu,
z nichž bylo 43 ukončeno. Celkem u 67 projektů
v opatření 2.2.a) již bylo vydáno Rozhodnutí,
což představuje 16,1 % celkového očekávaného
Počtu projektů zaměřených na produktivní
investice do akvakultury (MI 96001). U projektů
z opatření 2.2. a 2.3. s vydaným Rozhodnutím
se předpokládá, že jejich realizace přispěje z
přibližně 40 % k naplnění cílových hodnot
hlavních výsledkových indikátorů, tj. Změna
objemu produkce akvakultury (MI 95110) a
Změna hodnoty objemu produkce akvakultury
(95510). Z dosavadního vývoje se jeví jako
reálné, že cílové hodnoty těchto indikátorů
budou dosaženy.
U opatření 2.2 záměr b) Diverzifikace
akvakultury je zaznamenán velmi malý zájem
žadatelů podporu diverzifikace činnosti.
V rámci 4. výzvy byly zaregistrovány 4 Žádosti
o podporu, z toho 2 Žádosti byly ukončeny. Ke
konci roku 2016 nebylo vydáno žádné
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obdobný stav
je evidován u opatření 2.3. Podpora nových
chovatelů, ve kterém byla ke konci roku 2016
vydána pouze 2 Rozhodnutí, u zbylých 11
Žádostí došlo k ukončení administrace, 1 Žádost
je ve stavu přípravy Rozhodnutí. Z provedeného
dotazníkového šetření navíc vyplývá potenciální
slabá absorpční kapacita, a to u obou opatření.
S nízkým zájmem o opatření 2.3. se pojí i nízké
plnění hlavního výstupového indikátoru
zaměřeného na podporu lidského kapitálu
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v akvakultuře (MI 96003), který je nyní na
úrovni 5 %.
V rámci specifického cíle 2.B. bylo v projektech
s vydaným Rozhodnutím závazkováno 14,2 %
celkové finanční alokace opatření 2.2. záměr a),
v případě opatření 2.3. bylo zazávazkováno 4,6
% celkové finanční alokace. Vzhledem
k úspěšnosti 5. výzvy však lze očekávat vyšší
objem zazávazkovaných finančních prostředků.
Při zahrnutí všech projektů administrovaných ke
konci roku 2016 do vyhodnocení finančního
pokroku by míra plnění alokace u opatření 2.2.
záměr a) dosáhla 50,8 %, u opatření 2.2. záměr
b) 6,4 % a u opatření 2.3. by činila 4,9 %
z celkové finanční alokace stanovené na
jednotlivá opatření.
Specifický cíl 2.C. je naplňován opatřením 2.4.
Recirkulační zařízení a průtočné systémy
s dočišťováním. K 31. 12. 2016 bylo v rámci
opatření 2.4. zaregistrováno celkem 33 žádostí.
U 12 projektů bylo vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, zazávazkováno je již 60%
očekávaných
projektů
zaměřených
na
produktivní investice do akvakultury v tomto
opatření (MI 96001). Tento počet projektů
celkově naplňuje 62,6 % indikátoru sledujícího
Změnu objemu produkce systémů s recirkulací
(MI 95310). Z hlediska finančního pokroku
projekty s vydaným Rozhodnutím naplňují 30,1
% celkové finanční alokace na opatření, při
započtení všech „živých“ projektů by míra
plnění alokace dosáhla 67,6 %.
Specifický cíl 2.D. je naplňován jedním
opatřením – 2.5. Akvakultura poskytující
environmentální služby, jehož cílem je
vysazování úhoře říčního do vnitrozemských
vodních toků. K 31. 12. 2016 bylo v rámci
opatření 2.5. vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace u 4 projektů. Tyto projekty naplňují
téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného
množství vysazeného úhoře (MI 97101) a 36,4
% cílové hodnoty plánovaného počtu projektů
zaměřených na snížení dopadu akvakultury na
životní prostředí (MI 96702). Finanční alokace
opatření je nyní závazkovanými projekty plněna
z 10 %, při úspěšné administraci ostatních
zaregistrovaných Žádostí by úroveň plnění
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alokace dosáhla 30 %.
Na základě revize indikátorové soustavy OP
Rybářství bylo doporučeno upravit indikátory na
základě nové metodiky, která byla ze strany EK
upřesněna v říjnu 2016. Jedná se o indikátory
Změna objemu produkce akvakultury (MI
95110), Změna hodnoty produkce akvakultury
(MI 95510), Udržení objemu produkce
akvakultury (MI 95515) a Změna objemu
produkce systému s recirkulací (95310). ŘO OP
Rybářství doposud sledoval tyto indikátory na
úrovni projektů. Metodika EK však vyžaduje
sledovat indikátory na podnik příjemce.
V důsledku revize programového dokumentu
byly ze strany EK přidány další dodatečné
indikátory ke sledování. Jedná se o indikátory
Změna čistého zisku, Vytvořená pracovní místa
a Udržená pracovní místa. Tyto indikátory je
nutné nově metodicky nastavit a sledovat.
Výsledkem realizovaného Procesního a
výsledkového hodnocení bylo vytvoření
seznamu doporučení, která mají vést k zvýšení
absorpční kapacity u všech opatření a ke snížení
chybovosti Žádostí. Konkrétní doporučení na
změnu jsou uvedena v kapitole 4.2. a 8.
V rámci evaluace bylo také provedeno
zhodnocení relevance rozvojových potřeb
s ohledem na nastavené specifické cíle.
Jednotlivé rozvojové potřeby a nastavené cíle
PU 2 byly externím hodnotitelem shledány jako
stále platné a relevantní

3 - Podpora provádění společné Specifický cíl 3.A. je naplňován jedním
opatřením – 3.1. Shromažďování údajů, jehož
rybářské politiky
cílem je zlepšení v oblasti shromažďování
údajů, jejich správy a výkaznictví. V dubnu
2017 bude vyhlášena první výzva pro toto
opatření, s alokací 65,9 mil. Kč (2,4 mil. EUR),
což představuje celkovou alokaci opatření na
celé programové období. Příjem žádostí o
podporu bude probíhat do 31. 7. 2023.
Příjemcem dotace je Oddělení rybářství a
včelařství MZe. Jako předpoklad pro realizaci
opatření byl již zpracován Pracovní plán ČR pro
shromažďování údajů[1], kde jsou podrobněji
popsány metody, které ČR (MZe) plánuje využít
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pro sběr požadovaných dat. Vzhledem k povaze
a složitosti získání některých požadovaných dat
však není v současné době prozatím stále jasné,
zda bude možné pro sběr alespoň části
požadovaných dat využít softwarovou aplikaci,
která by umožnila předávání dat přes
internetové rozhraní přímo od subjektů.
Aktuálně probíhají mezi žadatelem a ŘO OP
Rybářství
jednání
ohledně
charakteru
plánovaných intervencí, přičemž se předpokládá
realizace dvou projektů. V první fázi bude
realizována studie, která ověří dostupnost dat
v odvětví rybářství, navrhne způsob sběru dat a
posoudí možnost využití softwarové aplikace
pro sběr alespoň části dat. Následovat bude
projekt již na samotný sběr požadovaných dat
dle Pracovního plánu. Je možné, že po stanovení
finální podoby postupu pro sběr dat (která může
následovat až po případné realizaci studie) bude
třeba upravit cílové hodnoty, ale i definice
některých indikátorů sledovaných v rámci
opatření 3.1. tak, aby odpovídaly charakteru
realizovaných aktivit.
Na specifický cíl 3. B. se váže opatření
3.2. Sledovatelnost produktů, které má za cíl
zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury.
Opatření 3.2. je pokryto 6. výzvou, která byla
otevřena pro příjem Žádostí o podporu v
říjnu 2016, s termínem ukončení příjmu
31. 12. 2018. Alokace 6. výzvy pokrývá
přibližně polovinu celkové alokace specifického
cíle 3. B. Ke konci roku nejsou evidovány žádné
Žádosti o podporu, příjemcem podpory je Úřad
pro potraviny, jehož prostřednictvím budou
realizovány jednotlivé projekty. První Žádosti o
podporu jsou predikovány v průběhu roku 2017
a z hlediska průběhu naplňování opatření je
očekávána realizace cca 2 projektů ročně.
Celkem je plánována realizace přibližně 10
projektů, čemuž odpovídá cílová hodnota
indikátoru Počet projektů zaměřených na
provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a
vynucování (MI 97301). V první fázi by měly
být realizovány zejména projekty zaměřené na
odborné publikace pro osoby odpovědné za
monitorování, kontrolu a sledování rybolovných
činností a dále jsou v rámci opatření 3.2.
plánována školení a výměnné programy (včetně
výměny mezi členskými státy) pro stejný okruh
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osob. O aktivity školení a výměnných programů
je mezi cílovými skupinami dle zjištění poměrně
velký zájem.
S ohledem na plnění milníku pro rok 2018, tj.
realizace 1 projektu zaměřeného na podporu
shromažďování, správy a využívání údajů,
doporučuje externí hodnotitel zintenzivnit
jednání ohledně finální podoby intervencí
v opatření 3.1. tak, aby bylo možné zahájit
realizaci projektu v co nejkratším časovém
horizontu.
Na základě výsledků evaluace programu bylo
zjištěno, že rozvojové potřeby i specifické cíle
opatření 3.1. a 3.2. jsou stále platné.

[1] Zpracování tzv. pracovních plánů pro
shromažďování údajů je součástí naplňování
rámce Unie pro shromažďování, správu a
využívání údajů v odvětví rybolovu a
akvakultury. Prováděcí rozhodnutí komise
2016/1701 (z 19. 8. 2016) stanovuje pravidla
pro
předkládání
pracovních
plánů
shromažďování údajů ze strany členských států
EU. Pracovní plán zpracovává každý členský
stát EU a je schvalován ze strany EK.

cíl
5.A.
je
naplňován
5 - Podpora uvádění na trh a Specifický
prostřednictvím
opatření
5.1.
Plány
produkce
zpracování
a 5.2. Uvádění produktů na trh.
Naplňování cílů opatření 5.1. Plány produkce
závisí na spuštění a úspěchu realizace opatření
5.2. Uvádění produktů na trh, záměr a),
v rámci kterého mají vzniknout organizace
producentů, které budou následně příjemci
opatření 5.1. Dle harmonogramu výzev jsou
v dubnu 2017 plánovány pro SC 5.A. dvě výzvy
– výzva č. 7 pro opatření 5.1. s alokací 6 mil. Kč
(222,2 tis. EUR) a výzva č. 8 pro opatření 5.2.,
záměr a) s alokací 2 mil. Kč (75,8 tis. EUR).
Dle pravidel opatření 5.1. nepřesáhne podpora
poskytovaná na jednu organizaci producentů
jednou ročně 3 % průměrné roční hodnoty
produkce uvedené jednotlivými organizacemi
producentů na trh příslušnou organizací
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producentů
během
předcházejících
tří
kalendářních let. V rámci hodnocení programu
byla
ověřována
relevance
nastavených
rozvojových potřeb, které byly definovány
v rámci plnění specifického cíle 5.A. Zlepšování
organizace trhu s produkty rybolovu a
akvakultury. Z výzkumů vyplývá, že situace na
českém trhu je odlišná od situace v jiných
zemích, neboť producenti jsou často již sdruženi
(do větších subjektů), a to z důvodu
ekonomického tlaku na sdružení jednotlivých
provozů, který proběhl v minulosti. Většina
akvakulturních producentů tak má v současné
době svou stabilní pozici na českém trhu.
Potenciál je možné spatřovat ve sdružování
malých subjektů nově vzniklých v minulém
programovém období, nicméně ochota subjektů
vytvářet organizace producentů v souladu
s nařízeními Společné rybářské politiky je malá.
Důvodem je nízká míra podpory na provádění
plánů produkce spojená s velkou administrativní
zátěží při řízení projektu.
Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr
b) Propagační kampaně je nyní pokryto
kontinuální výzvou č. 3, která byla vyhlášena
v květnu 2016 a jejíž alokace činí 45,0 mil. Kč
(1,7 mil. EUR). Do konce roku 2016 bylo
zaregistrováno 7 Žádostí o podporu, u 1 Žádosti
byla ukončena administrace a ke zbývajícím 6
Žádostem nebylo doposud vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Administrované projekty jsou
ve výši 3,6 mil. Kč (133,9 tis. EUR), což
představuje 8,0 % celkové alokace 3. výzvy.
Způsobilým žadatelem v této výzvě je
Příspěvková
organizace
Ministerstva
Zemědělství. Na jaře roku 2017 bude vyhlášena
další kontinuální výzva č. 9 s alokací 35 mil. Kč
(1,3 mil. EUR), čímž dojde k pokrytí celkové
alokace opatření 5.2.b) výzvami. Oprávněným
žadatelem budou i ostatní subjekty definované
v programovém
dokumentu
(podniky
akvakultury, Rybářské sdružení apod.). ŘO OP
Rybářství vypracoval s pomocí
externího
dodavatele Komunikační strategii OP Rybářství.
Faktická realizace aktivit plánovaných v
Komunikační strategii umožní přispět k
očekáváným cílům opatření, které se týkají
informovanosti spotřebitele v návaznosti na
požadavky zdravé výživy a zdravého životního
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stylu ve vztahu k produktům akvakultury, a to
v rámci
regionálních,
celostátních
a
nadnárodních komunikačních a propagačních
kampaní a s pomocí prezentace produktů a
odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách.
Specifický cíl 5. B. je naplňován opatřením
5.3. Investice do zpracování produktů, jehož
cílem je zvýšení podílu i sortimentu
zpracovaných sladkovodních ryb a modernizace
a inovace zpracovatelských kapacit. Na projekty
opatření 5.3 dosud byly vyhlášeny 2 výzvy,
v rámci kterých bylo zaregistrováno celkem 25
žádostí o dotaci, z toho u 4 žádostí byla
ukončena administrace. Ke konci roku 2016
bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3
projektům zaměřeným na zpracování produktů.
Hodnota
indikátoru
Objem
produkce
zpracovaných ryb (MI 95210) se mezi
jednotlivými projekty výrazně liší, a to až v řádu
stovek tun. Ke konci roku 2016 je tento
indikátor naplněn ze 47,8 % zazávazkovanými
projekty. Při výpočtu indikátoru 95210 je však
do budoucna nutné dbát na agregaci dat
vykazovaných příjemci, jelikož celkem 9
projektů je podáno třemi žadateli (jeden žadatel
podal dokonce již 5 projektů). Vzhledem
k agregaci (nápočtu) celkové hodnoty indikátoru
nebude možné data vykázaná příjemci čistě
sečíst, jelikož jedna hodnota produkce ryb by
mohla být započítána vícekrát (pokud by se
např. jednalo o tu samou provozovnu). Indikátor
Počet projektů zaměřených na zpracování (MI
96401) je prozatím naplněn (zazávazkován) na
hodnotě 9 % (schváleny 3 z očekávaných 33
projektů). Zároveň je ovšem aktuálně
doporučeno 18 Žádostí ke schválení.
Výsledkem realizovaného Procesního a
výsledkového hodnocení programu bylo
vytvoření seznamu doporučení, která mají vést
k zvýšení absorpční kapacity u všech opatření a
snížení chybovosti Žádostí o podporu (více viz.
kapitola 4.2. a 8). V rámci evaluace bylo také
provedeno zhodnocení relevance rozvojových
potřeb s ohledem na nastavené specifické cíle.
Jednotlivé rozvojové potřeby a nastavené cíle
PU 5 byly externím hodnotitelem shledány jako
stále platné a relevantní, s výhradou u opatření
týkající se organizací producentů. Zde je
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rozvojová potřeba diskutabilní a její relevance
bude prověřena na základě skutečného zájmu
žadatelů.

7 - Technická pomoc

Výzva k Technické pomoci OP Rybářství byla
otevřena 21. 10. 2015, přičemž se jedná o
průběžnou výzvu a Žádosti o podporu je možné
podávat až do 31. 12. 2023. Celková alokace pro
opatření Technická pomoc (2,28 mil. EUR) je
zcela pokryta uvedenou výzvou.
V rámci opatření Technická pomoc bylo k 31.
12. 2016 zaregistrováno celkem 17 Žádostí o
podporu, z toho u jednoho projektu byla
ukončena administrace, 5 projektů je „ke
schválení“ a 2 žádosti jsou ve stavu „projekt
doporučen“. U ostatních 9 žádostí byl projekt
schválen a bylo vydáno Rozhodnutí. Tyto
schválené projekty požadují celkovou podporu
ve výši 8,4 mil. Kč (311 tis. EUR) což činí
13,7 % alokace na opatření. Vzhledem k počtu
projektů těsně před schválením bude
pravděpodobně procento zazávazkovaných
financí v blízké době navýšeno (5 projektů ve
stavu „doporučen“ nebo „ke schválení“
požaduje podporu ve výši necelých 211 tis.
EUR (5,7 mil. Kč), při jejich schválení by tedy
došlo k naplnění zazávazkovaných hodnot
opatření na 21,1 %).
Příjemcem všech schválených projektů bylo
Ministerstvo zemědělství ČR, Řídicí orgán OP
Rybářství. Také u většiny podaných Žádostí
bylo příjemcem MZe, dvě Žádosti v procesu
hodnocení byly podány Státním zemědělským
intervenčním fondem. Naplnění cílových hodnot
interních indikátorů závisí tedy především na
potřebách a aktivitě ŘO OP Rybářství a SZIF.
Z provedené analýzy indikátorové soustavy
vyplývá, že by bylo vhodné provést úpravu
výpočtu cílové hodnoty indikátoru Míra
stabilizace
zaměstnanců
implementační
struktury na úrovni programu tak, aby byl v
souladu
s definicí
v NČI,
s Metodikou
monitorování OP Rybářství a se zněním pokynů
pro žadatele.
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or planned
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taken or planned, where appropriate
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2 - Podpora environmentálně
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech

K 31. 12. 2016 nebyl žádný projekt v rámci PU
2 proplacen a tudíž nebyla podána žádná zpráva
o realizaci. Posouzení pokroku a naplňování
milníků a cílů programu je tedy provizorně
provedeno na základě informací a údajů
pocházejících ze Žádostí o podporu, k nimž bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Jedna z hlavních priorit OP Rybářství je
zvyšování
konkurenceschopnosti
odvětví
akvakultury na základě produktivních investic
do akvakultury, které zahrnují mimo
standardních produktivních investic také
investice do recirkulačních zařízení a podporu
diverzifikace akvakultury. Milníky a cíle
stanovené ve výkonnostním rámci pro PU 2
zahrnují opatření 2.2. Produktivní investice do
akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a
průtočné systémy s dočišťováním K 31. 12.
2016 je možné konstatovat pravděpodobnost
dosažení milníku stanoveného pro ukazatel
Počet projektů zaměřených na produktivní
investice
do
akvakultury.
Počet
zazávazkovaných projektů naplňuje milník ze
71,8 %. V případě započtení všech „živých“
projektů do vyhodnocení bude tento ukazatel
splněn na 209,1 %. Finanční ukazatel,
vypočtený z výše uvedených projektů, činí ke
konci roku 2016 celkem 3 952 189 EUR, což
představuje naplnění milníku pro rok 2018
z 100,9 %.
V případě výsledkových
indikátorů je v současné
dosažení cílových hodnot
opatření 2.1. Inovace,
Diverzifikace akvakultury
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a 2.3. Podpora
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
nových chovatelů.
Za rizikové se rovněž jeví plnění cíle 2.A.
Poskytování
podpory
pro
posilování
technologického rozvoje, inovací a předávání
znalostí, nicméně v rámci provedeného šetření
absorpční kapacity bylo zjištěno, že mezi
žadateli existuje zájem o opatření 2.1. Inovace,
které cíl 2.A. naplňuje.
S ohledem na věcný a finanční pokrok k 31. 12.
2016, na počet zaregistrovaných žádostí a na
harmonogram plánovaných výzev lze očekávat,
že
specifický
cíl
2.B.
Zlepšování
konkurenceschopnosti a životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti nebo pracovních podmínek,
zejména v případě malých a středních
podniků bude naplněn. Specifický cíl 2.B je
však primárně naplňován prostřednictvím
opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury.
Rovněž aktuální vývoj implementace opatření
2.4. indikuje, že dojde k naplnění specifického
cíle 2.C. Ochrana a obnova vodní biologické
rozmanitosti
a
posílení
ekosystémů
souvisejících s akvakulturou a podpora
akvakultury účinně využívající zdroje.
Specifický cíl 2.D. Podpora akvakultury s
vysokou úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a
veřejného zdraví a bezpečnosti zahrnuje
opatření
2.5.
Akvakultura
poskytující
environmentální služby. Z hodnocení finančního
a věcného pokroku (včetně posouzení hodnot ze
všech zaregistrovaných žádostí) vyplývá, že lze
očekávat naplnění cílových hodnot indikátorů
stanovených pro toto opatření a tedy i naplnění
SC 2.D. Tato predikce je však založena na
předpokladu hladkého průběhu administrace
Žádostí o podporu a realizace projektů.
Nápravná opatření
ŘO OP Rybářství již přijal konkrétní opatření na
základě výsledků Interní evaluace 1. a 2. výzvy
provedené na přelomu roku 2015/2016. Jedná se
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
o následující opatření
 Příjem Žádostí o podporu byl prodloužen
na 3 týdny.
 Lhůta pro předložení dokumentace k
výběrovému řízení byla prodloužena na
10 týdnů.
 Některá hodnotící kritéria upravena tak,
aby lépe odpovídala skutečnosti (např. v
oblasti efektivnosti).
 Byla provedena revize Pravidel,
formulářů a instrukcí.
 Způsobilé výdaje lze nyní realizovat z
hlediska času od data registrace Žádosti
o podporu.
 Maximální velikost projektu byla
zvýšena na 20 mil. Kč.
 Byla upravena definice příjemce a bylo
umožněno čerpat i velkým podnikům,
požadavek na minimální úroveň
produkce byl vypuštěn.
 Bylo upraveno krácení podpory za
nedodržování vykazování indikátorů.
 Ve formuláři Žádosti o podporu bylo
odstraněno dělení na produktivní
investici a modernizaci, obnovu.
 Byla provedena úprava a revize limitů
jednotlivých způsobilých výdajů a
úprava číselníku.
 V rámci revize OP Rybářství byl
v opatření 2.1. Inovace zahrnut do
oprávněných žadatelů veřejnoprávní
subjekt (s mírou podpory 100 %),
přičemž tato změna se promítne do
výzvy plánované na podzim 2017.
Rovněž doporučení vzešlá
z realizovaného Procesního a
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
výsledkového hodnocení budou
reflektována a ŘO přijme konkrétní
opatření, která by měla přispět ke
zvýšení absorpční kapacity nejen u
rizikových opatření (více viz kapitola
4.2. a 8). Kromě výše uvedených
opatření ŘO OP Rybářství analyzuje
další možnosti změn nastavení
implementace, které by mohly zlepšit
výkonnost programu. Jedná se o zvýšení
limitu maximálních způsobilých výdajů
na projekt nebo zvýšení frekvence výzev
na 2 x ročně.
U všech opatření, která naplňují PU 2 bude na
přelomu roku 2017/2018 provedena analýza
s cílem zhodnotit stav pokroku programu. Na
základě
posouzení
dosažených
hodnot
budou případně v rámci revize programového
dokumentu adekvátně upraveny cílové hodnoty
indikátorů, a to s ohledem na reálný průběh
implementace. Nepředpokládá se úprava hodnot
výkonnostního rámce.

3 - Podpora provádění společné Naplnění specifického cíle 3.A. Zdokonalení a
poskytování vědeckých poznatků, jakož i
rybářské politiky
zlepšení shromažďování údajů a jejich
správy není v této fázi možné predikovat, neboť
do konce roku 2016 nebyla přijata žádná Žádost
o podporu. S ohledem na plánované aktivity
v rámci opatření 3.1. Shromažďování údajů lze
však usuzovat, že v roce 2018 bude ze 100 %
dosaženo milníku 97301 Počet projektů
zaměřených na podporu shromažďování, správy
a využívání údajů. Dosažení finančního
ukazatele nelze nyní odhadnout, protože
v současné není dosud známa předpokládaná
hodnota studie. Další projekty se v tomto
opatření plánují až po skončení studie (tedy po
roce 2018).
Dle závěrů z provedené evaluace lze
předpokládat
naplnění
cílových
hodnot
indikátorů u opatření 3.2. Sledovatelnost
produktů a tím i specifického cíle 3.B.
Poskytnutí podpory pro monitorování,
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
kontroly
a
vynucování,
posílení
institucionální kapacity a efektivní veřejné
správy, aniž by se zvýšila administrativní
zátěž. Podmínkou je však hladký průběh
realizace všech plánovaných aktivit v rámci
opatření 3.2.
Nápravná opatření
Na základě výsledků Procesního a výsledkového
hodnocení bude zapracováno doporučení
týkající se revize indikátorové soustavy
v návaznosti na výsledky studie realizované
v opatření 3.1. ŘO OP Rybářství bude rovněž
pokračovat v intenzivní komunikaci se žadateli
obou opatření a zároveň jim bude poskytovat
metodickou podporu tak, aby byl zajištěn hladký
průběh plánovaných aktivit.
U obou opatření, která naplňují PU 3 bude na
přelomu roku 2017/2018 provedena analýza
s cílem zhodnotit stav pokroku programu. Na
základě
posouzení
dosažených
hodnot
budou případně v rámci revize programového
dokumentu adekvátně upraveny cílové hodnoty
indikátorů, a/nebo hodnoty výkonnostního
rámce, a to s ohledem na reálný průběh
implementace.

5 - Podpora uvádění na trh a K 31. 12. 2016 nebyl žádný projekt v rámci PU
5 proplacen a tudíž nebyla podána žádná zpráva
zpracování
o realizaci. Posouzení pokroku a naplňování
milníků a cílů programu je tedy provizorně
provedeno na základě informací a údajů
pocházejících ze Žádostí o podporu, k nimž bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
ŘO OP Rybářství eviduje zájem potenciálního
žadatele, který v současné době získává
informace o opatření 5.1. Plány produkce a 5.2.
záměr a) Vytváření organizace producentů.
Odhad naplnění cílových hodnot indikátorů a
dosahování specifického cíle 5.A. Zlepšování
organizace trhu s produkty rybolovu a
akvakultury však bude možné provést až na
základě skutečného podání Žádosti o podporu
v rámci výzvy plánované v dubnu 2017. Pro
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
opatření 5.2.b) Propagační kampaně je
vytvořena detailní Komunikační strategie,
v rámci které jsou realizovány první projekty.
V případě uskutečnění akcí plánovaných ve
strategii lze očekávat naplnění stanoveného cíle.
Ke konci roku 2016 lze konstatovat, že existuje
předpoklad pro naplnění specifického cíle 5.B.
Podpora investic do odvětví zpracování a
uvádění na trh. Dle dosavadního vývoje
implementace opatření 5.3. Investice do
zpracování produktů je možné predikovat, že
cílové
hodnoty
indikátoru
Produkce
zpracovaných ryb (MI 95210) budou dosaženy.
Naplnění milníku vztaženého k Počtu projektů
zaměřených na zpracování ryb (MI 96401) lze
hodnotit jako velmi reálné – ke konci roku 2016
byly schváleny již 3 projekty a dalších 18
Žádostí je v administraci. Z těchto Žádostí
plánuje předložení Žádosti o platbu do konce
roku 2018 celých 16 Žádostí, což by znamenalo
splnění milníku na 380 %. Finanční milník je
aktuálně naplněn zazávazkovanými hodnotami z
3,8 %. V případě hladké realizace všech
aktuálně administrovaných projektů lze
očekávat naplnění milníku z 54,3 %. Dosažení
finančního milníku pro rok 2018 je tedy
ohroženo. ŘO OP Rybářství sice v současnosti
disponuje dostatečným počtem projektů
v administraci, které by finanční milník
naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů
předpokládají dokončení fyzické realizace až
v květnu 2019.
Nápravná opatření
ŘO OP Rybářství již přijal konkrétní opatření na
základě výsledků Interní evaluace 1. a 2. výzvy
provedené na přelomu roku 2015/2016. Jedná se
o následující opatření:
 Příjem Žádostí o podporu byl prodloužen
na 3 týdny.
 Lhůta pro předložení dokumentace k
výběrovému řízení byla prodloužena na
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
10 týdnů.
 Některá hodnotící kritéria upravena tak,
aby lépe odpovídala skutečnosti (např. v
oblasti efektivnosti).
 Byla provedena revize Pravidel,
formulářů a instrukcí.
 Způsobilé výdaje lze nyní realizovat z
hlediska času od data registrace Žádosti
o podporu.
 Maximální velikost projektu byla
zvýšena na 20 mil. Kč.
 Bylo upraveno krácení podpory za
nedodržování vykazování indikátorů.
 Byla provedena úprava a revize limitů
jednotlivých způsobilých výdajů a
úprava číselníku.
 Byla schválena revize programového
dokumentu, v rámci které byli do okruhu
ŘO OP Rybářství také zapracuje
doporučení vyplývající z Procesní a
výsledkové evaluace, které se týká
agregace dat a také sledování absorpční
kapacity ze strany žadatelů. Stejně jako u
všech opatření bude ŘO OP Rybářství
realizovat aktivity vedoucí k vyšší
absorpční kapacitě a také ke snížení
chybovosti projektů. V případě rizika
nenaplnění finančního milníku se ŘO OP
Rybářství zaměří na urychlení
administrace projektů v opatření 5.3.
U všech opatření PU 5 bude na přelomu roku
2017/2018 provedena analýza, jejímž cílem
bude zhodnotit stav pokroku programu. Na
základě
posouzení
dosažených
hodnot
budou případně v rámci revize programového
dokumentu adekvátně upraveny cílové hodnoty
indikátorů a/nebo hodnoty výkonnostního
rámce, a to s ohledem na reálný průběh
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
implementace.

7 - Technická pomoc

CS

Cílem opatření Technická pomoc je zajistit
účinnou a efektivní implementaci. Dosud
prováděné aktivity jsou v souladu s aktivitami
plánovanými v programovém dokumentu. Pro
toto opatření nejsou nastaveny cílové hodnoty a
milníky. Míra úspěšnosti se tak i nadále bude
posuzovat v návaznosti na míru úspěšnosti
celého Operačního programu Rybářství.
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12.
HORIZONTAL PRINCIPLES
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

OF

IMPLEMENTATION

(ARTICLE 50(4)

OF

12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership
and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the
implementation of the programme.
Princip partnerství je při realizaci OP Rybářství uplatňován zejména prostřednictvím
Monitorovacího výboru, tj. v souladu s minimálními požadavky MMR-NOK na způsob
zapojení partnerů do implementace programu. Partneři se účastní také Plánovacích
komisí, na kterých je projednáván Strategický realizační plán (zahrnující např.
harmonogram výzev, predikce čerpání, vyhodnocení Strategického realizačního plánu z
předchozího roku, apod.) a Odborné skupiny OP Rybářství, jejíž hlavní náplní je
implementace programu. Odborná skupina OP Rybářství, která fungovala již při
přípravě OP, je platformou méně formálního charakteru než Monitorovací výbor a
zahrnuje také větší škálu zainteresovaných stran (partnerů).

Z hlediska počtu členů, uvedených platforem jsou nejvýznamnějšími partnery
zapojenými do provádění OP Rybářství Ministerstvo zemědělství (Odbor státní správy
lesů, myslivosti a rybářství, ŘO PRV, Úřad pro potraviny) a Rybářské sdružení ČR, a
dále např. Národní sdružení intenzivních akvakulturních systémů, Český rybářský svaz
a další. Do provádění programu jsou zapojeny subjekty různých typů – ministerské
resorty včetně Ministerstva zemědělství a MMR-NOK, organizace sdružující cílové
skupiny (svazy a sdružení v oblasti rybářství a akvakultury), výzkumné instituce
(univerzity), odborná rybářská veřejnost a další. Struktura složení jednotlivých
platforem se jeví jako adekvátní a lze konstatovat, že do provádění programu, resp. do
řešení zásadních aspektů implementace OP Rybářství jsou zapojováni všichni
relevantní partneři. Jednací řád platforem navíc umožňuje na základě požadavku
kteréhokoliv člena danou platformu rozšířit a tato možnost je dle zjištění také
uplatňována. Navíc jednotliví členové aktivně využívají možnosti pozvat na jednání
relevantního hosta, který se může k projednávanému tématu vyjádřit.

Ze zpětné vazby zapojených aktérů vyplývá, že míra zapojení jednotlivých aktérů do
provádění programu je adekvátní, kdy jednání platforem se většinou zúčastňují
všichni členové a zároveň hlavní partneři vyvíjejí největší aktivitu. Vzájemná
komunikace mezi partnery dle zjištění probíhá na dobré úrovni a společná jednání
partnerů přispívají k řešení zásadních aspektů a problémů týkajících se implementace
OP Rybářství.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of
equality between men and women and non-discrimination, including accessibility
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for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the
integration of the gender perspective in the Operational Programme.
Princip rovných příležitostí je v rámci OP Rybářství zohledňován napříč opatřeními
především prostřednictvím kontroly souladu projektů s principem rovných příležitostí
mužů a žen a nediskriminace či zajištění rovných podmínek žadatelů pro získání
podpory. V rámci evaluace bylo zhodnoceno provádění nastavených mechanismů
zohledňujících princip rovných příležitostí.
Základní informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace jsou
zahrnuty v programovém dokumentu OP Rybářství. Konkrétní opatření ve vztahu k
prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace jsou pak v rámci OP Rybářství
zakotvena především v Pravidlech pro žadatele, kde jsou specifikována pravidla
dodržování tohoto principu. Příjemci dle Pravidel mají povinnost zajistit, aby projekt
neměl prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a aby nedocházelo k
diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
Uplatnění těchto pravidel je prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím
žádostí o podporu, kde žadatelé popisují vztah projektů k principu rovných
příležitostem, a to z hlediska:
1. existence negativního vlivu na podporu rovnosti žen a mužů;
2. existence diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu,
náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace.

Bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné
příležitosti byly formálně vyloučeny z podpory programu, a lze tedy konstatovat, že
všechny projekty OP Rybářství s právním aktem o poskytnutí podpory nemají
prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a nedochází u nich k
diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable
development, including an overview of the actions taken to promote sustainable
development.
OP Rybářství zohledňuje princip udržitelného rozvoje v rámci konkrétních prvků
nastavení i z hlediska sledování environmentálních indikátorů popisujících příspěvek
programu k udržitelnému rozvoji.
Zohlednění principu udržitelného rozvoje v rámci OP Rybářství bylo hodnoceno ve
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třech rovinách:
a) Provádění konkrétních opatření
b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj
c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje
a) Provádění konkrétních opatření
Bylo ověřeno, že všechny projekty s potenciálně negativním efektem na udržitelný
rozvoj byly formálně vyloučeny z podpory programu.
Zároveň je v Žádosti o podporu uváděna informace o příspěvku projektů k udržitelnému
rozvoji, resp. k životnímu prostředí. V případě indikace pozitivního vlivu či cíleného
zaměření projektu na životní prostředí je doplněn popis a zdůvodnění vlivu projektu na
životní prostředí.
b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj
Na základě vlivu jednotlivých projektů k udržitelnému rozvoji, který je žadateli
deklarován v žádosti o podporu, byl vyhodnocen příspěvek jednotlivých Priorit Unie a
opatření programu (kde již jsou schválené projekty) k naplňování principu udržitelného
rozvoje.
Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv
na udržitelný rozvoj, nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby
energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnějšímu využívání
zdrojů (79 % schválených projektů v opatření 2.2 deklarovalo pozitivní vliv na
udržitelný rozvoj). Pouze 2 projekty (z 99 schválených k 31. 12. 2016) jsou na
udržitelný rozvoj cíleně zaměřené, přičemž se jedná o jeden projekt z opatření 2.5
cíleného na vysazování úhoře říčního a dále o jeden projekt z opatření 2.4 zahrnující
instalaci recirkulačního zařízení.
c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje
OP Rybářství přispívá k principu udržitelného rozvoje také prostřednictvím zaměření
podpory, a to zejména z hlediska vysazování úhoře říčního. Příspěvek OP Rybářství
k udržitelnému rozvoji byl vyhodnocen s ohledem na sledované environmentální
indikátory, a to na základě dosažených hodnot těchto indikátorů. V rámci opatření 2.5
Akvakultura poskytující environmentální služby je podporováno vysazování úhoře
říčního do vnitrozemských vodních toků (v povodí Labe a Odry). OP Rybářství
přispívá prostřednictvím podpory vysazování úhoře říčního v rámci opatření 2.5. k
plnění cílů Plánů managementu úhoře říčního, který má za cíl snížit úmrtnost
způsobenou lidskou činností. V současné fázi implementace programu je pod
závazkem vysazení 762 kg úhoře, přičemž na základě dosavadního vývoje lze
očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji v tomto
ohledu bude odpovídat plánované hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře.
V rámci opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury je sledován interní ukazatel
Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější, přičemž žádná
doposud zaregistrovaná Žádost o podporu neobsahovala aktivity spojené s výměnou za
energeticky účinnější zařízení. V současné fázi implementace tedy program prozatím
nepřispívá k udržitelnému rozvoji z hlediska energetických úspor a účinnějšího
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využívání zdrojů, přičemž nelze zhodnotit pravděpodobnost dosažení plánovaného
příspěvku. Pro naplnění tohoto horizontálního principu bylo ŘO OP Rybářství
doporučeno zaměřit v rámci opatření 2.2 pozornost na realizaci projektů, které zahrnují
aktivity obsahující výměnu za energeticky účinnější zařízení.
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13.
REPORTING ON SUPPORT USED FOR
50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

CLIMATE CHANGE OBJECTIVES

(ARTICLE

Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data.
A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is
lower than the planned.
Čísla jsou vypočtena automaticky a budou zahrnuta do tabulky 4 o finančních údajích.
K uvedeným hodnotám lze uvést poznámky, zejména pokud jsou dané údaje nižší, než se
plánovalo.

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi
implementace programu naplňována projekty s vydaným Rozhodnutím na úrovni 0,6 %.
Pokud budou realizovány všechny současné projekty v administraci, pak bude výše
příspěvku v hodnotě 250 tis. EUR, což představuje 19,4 % plánovaného příspěvku
k cílům klimatických změn. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly proplaceny žádné
prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o
platbu.
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14.
SMART, SUSTAINABLE AND
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

INCLUSIVE

GROWTH

(ARTICLE 50(5)

OF

Information and assessment should be provided on the Operational Programme's
contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and
inclusive growth.
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15.

ISSUES

AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME
PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

—

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to
achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline
referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets)

CS

71

CS

Dokumenty
Název dokumentu
Výroční zpráva Operačního
programu Rybářství 2016
Shrnutí

Typ dokumentu
Shrnutí pro veřejnost

Datum
dokumentu

Místní ref. č.

Ref. č. Komise

17.5.2017

Kontrolní součet
3530479339

Soubory
Výroční zpráva Operačního programu
Rybářství 2016 Shrnutí

Datum odeslání
29.5.2017

Odeslal(a)
nhipmaev

Kontrolní součet všech strukturovaných údajů: 3734511632

CS

72

CS

