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Třináctá výzva OP Rybářství 2014 - 2020 bude spuštěna
v říjnu 2018
V Praze dne 3. srpna 2018
V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 budou moci
žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření:
2.1. Inovace
Opatření je zaměřeno na poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací
a předávání znalostí. Opatření naplňuje specifický cíl prostřednictvím podpory inovativních
metod a technologií – produktových a procesních inovací vedoucích ke zvýšení
konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu
a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových
akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích
a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.
Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe
za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky
o nových technologiích.
Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo
veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím)
spolupracujícím s partnerem projektu.
Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, výzkumný
ústav nebo veřejné výzkumné instituce Akademie věd České republiky) spolupracující na
projektu se žadatelem/příjemcem, kterým je podnik akvakultury. Nebo je partnerem projektu
podnik akvakultury spolupracující na projektu s žadatelem/příjemcem, kterým je veřejnoprávní
subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace).
2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury
Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků
akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení
a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.
Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo
právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským
spolkům.
2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Opatření je zaměřeno na vybudování a modernizaci recirkulačních zařízení a průtočných systémů
s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.
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Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo
právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a riziko.
5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů
Opatření je určeno na podporu aktivit spojených se zakládáním organizace producentů nebo
sdružení organizací producentů uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.

Pravidla definují příjemce jako podniky akvakultury, které jsou součástí seskupení, jež požádá
o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013.
O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů.

5.3. Investice do zpracování produktů
Opatření je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb,
modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu
a akvakultury na trh.
Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury
nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy
pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a riziko.
Příjem žádostí bude zahájen 9. 10. 2018 od 9 hod.
Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření
přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní
účasti žadatele na RO SZIF.
Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne
2. 10. 2018.
Příjem žádostí pro třináctou výzvu končí 30. 10. 2018 v 17:59.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz.
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