VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ PRO ENRF
CCI
Název

2014CZ14MFOP001
Operační program Rybářství 2014 2020
Verze
2017.0
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem (čl. 113 17.5.2018
písm. d) ENRF)

CS

1

CS

2.

PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)....4

3.

PROVÁDĚNÍ PRIORIT UNIE.....................................................................................................................................7
3.1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) ...........................7
3.2. UKAZATELE VÝSLEDKŮ, VÝSTUPŮ A FINANČNÍ UKAZATELE PRO ENRF (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č.
1303/2013) ...........................................................................19
Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 2 .........................................19
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 1 ..........................................21
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 2 ..........................................21
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 3 ..........................................21
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 4 ..........................................22
Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 5 .........................................22
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 1 ..........................................24
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 2 ..........................................24
Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 3 .........................................24
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 1 ..........................................26
Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 2 ..........................................26
Tabulka 3: Finanční ukazatele pro ENRF .............................................27
3.3. FINANČNÍ ÚDAJE....................................................................28
Tabulka 4: Finanční údaje pro ENRF .................................................28
Tabulka 5: Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast (článek 70 nařízení
(EU) č. 1303/2013) .................................................................31

4.

ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ .........32
4.1. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č.
1303/2013) ...........................................................................32
Tabulka 6: Opatření přijatá za účelem splnění příslušných předběžných podmínek
specifických pro ENRF ..............................................................32
4.2. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ (ČL. 50 ODST. 2
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013).............................................................33

5.
INFORMACE O ZÁVAŽNÝCH PORUŠENÍCH PRAVIDEL A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH (ČL. 114
ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014) ..............................................................................................................................36
6.
INFORMACE O OPATŘENÍCH V ZÁJMU DODRŽENÍ ČL. 41 ODST. 8 (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ
(EU) Č. 508/2014) ...................................................................................................................................................................39
7.
INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH S CÍLEM ZAJISTIT ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍJEMCŮ (ČL. 114
ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014) ..............................................................................................................................40
8.
ČINNOSTI VE VZTAHU K PLÁNU HODNOCENÍ A SHRNUTÍ HODNOCENÍ (ČL. 114 ODST. 2
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014, ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) ...........................................................41
9.

SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (ČL. 50 ODST. 9 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)..........................................44

10.

ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČL. 46 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) ....45

11.

POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
46

11.1.
11.2.

NAPLNĚNÍ,

12.

POSOUZENÍ
POSOUZENÍ

ÚDAJŮ A POKROKU PŘI DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ PROGRAMU .................................46
TOHO, ZDA POKROK NA CESTĚ K MILNÍKŮM A CÍLŮM DOSTATEČNĚ ZAJIŠŤUJE JEJICH KONEČNÉ
S UVEDENÍM PŘÍPADNÝCH PŘIJATÝCH NEBO PLÁNOVANÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ .......................47

HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) .........................48

12.1.
HODNOCENÍ PROVÁDĚNÍ KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZÁSADY STANOVENÉ V ČLÁNKU 5 NAŘÍZENÍ (EU)
Č. 1303/2013 VE VZTAHU K PARTNERSTVÍ A VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVĚ, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA ROLI PARTNERŮ PŘI
PROVÁDĚNÍ PROGRAMU. ......................................................................48

CS

2

CS

12.2.
HODNOCENÍ PROVÁDĚNÍ KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ, JEŽ MAJÍ ZOHLEDNIT ZÁSADY STANOVENÉ V ČLÁNKU 7 NAŘÍZENÍ
(EU) Č. 1303/2013 VE VZTAHU K PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ A NEDISKRIMINACE, VČETNĚ PŘÍSTUPNOSTI PRO
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, A K OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA PROVEDENA S CÍLEM ZAČLENIT DO OPERAČNÍHO PROGRAMU
HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ. ..............................................................48
12.3.
HODNOCENÍ PROVÁDĚNÍ KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZÁSADY STANOVENÉ V ČLÁNKU 8 NAŘÍZENÍ (EU)
Č. 1303/2013 VE VZTAHU K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI, VČETNĚ PŘEHLEDU OPATŘENÍ NA JEHO PODPORU. ............48
13. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O PODPOŘE CÍLŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZMĚNY KLIMATU (ČL. 50 ODST. 4
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) ............................................................................................................................................49
14. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (ČL. 50 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (EU)
Č. 1303/2013) ..........................................................................................................................................................................50
15. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (ČL. 50 ODST. 2
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) ............................................................................................................................................51
16. PŘÍPADNĚ PŘÍNOS K MAKROREGIONÁLNÍM STRATEGIÍM A STRATEGIÍM PRO POBŘEŽNÍ
OBLASTI ................................................................................................................................................................................52
EUSDR ..............................................................................53
DOKUMENTY ..............................................................................55
POSLEDNÍ VÝSLEDKY VALIDACE ................................................................56

CS

3

CS

2.

PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Klíčové informace o provádění operačního programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních
nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.
Operační program Rybářství 2014 – 2020
Operační program Rybářství 2014 – 2020 (dále OP Rybářství) je nástrojem čerpání podpory z
Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF).
Cílem OP Rybářství je zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení produkce ryb
zejména z recirkulačních zařízení, zvýšení podílu zpracovaných ryb, zavádění inovací a zvyšování
informovanosti spotřebitelů.
OP Rybářství zahrnuje tři ze šesti priorit Unie dle nařízení o ENRF (Prioritu Unie 2 Podpora
environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a
účinně využívající zdroje, Prioritu Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky a Prioritu
Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování).
Programový dokument byl schválen Evropskou komisí (EK) dne 2. 6. 2015. První revize OP Rybářství
2014 – 2020 byla ze strany EK schválena dne 7. 10. 2016.
Řízení OP Rybářství
Na základě Zpráv o auditu nezávislého auditního subjektu ze dne 18. 4. 2017 došlo ke splnění
podmínek stanovených v čl. 124 odst. 2 nařízení č. 1303/2013 o společných ustanoveních. Z pozice
designačního orgánu bylo určeno Ministerstvo zemědělství řídicím orgánem pro OP Rybářství. Audit
designace byl ukončen a EK byla informována prostřednictvím koordinačního orgánu MMR-NOK dne
9. 5. 2017.
V roce 2017 byl zahájen Audit fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství. Audit systému byl
ukončen na počátku roku 2018.
Řízení OP Rybářství je prováděno pomocí standardně fungujících nástrojů a platforem. V roce 2017 se
konaly dva Monitorovací výbory (MV) - 17. 5. 2017 a 16. 11. 2017.
Před každým jednáním MV uspořádal ŘO OP Rybářství schůzku Plánovací komise s cílem projednat
harmonogramy plánovaných výzev Strategického realizačního plánu.
V červnu 2017 ŘO OP Rybářství svolal Odbornou skupinu OP Rybářství. S partnery byla
konzultována společná pozice k Společné rybářské politice po roce 2020, zjednodušení pravidel pro
11. výzvu, zjednodušení hodnotících kritérií, budoucnost opatření 2.3. Podpora nových chovatelů a
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opatření 2.2.b) Diverzifikace akvakultury a možné zařazení podpory Aquaponie a systému Biofloc.
ŘO OP Rybářství se v roce 2017 pravidelně účastnil pracovních expertních skupin v Bruselu,
výjezdních zasedání a konferencí na témata vývoj rybářské politiky a řízení operačního programu. Na
podzim prezentoval pokrok v implementaci programu na pravidelném výročním jednání s EK. ŘO OP
Rybářství k 31. 3. 2017 poskytl EK „infosys report“ vykazovaný v souladu s čl. 97 nařízení o ENRF.
ŘO OP Rybářství předal Platebnímu a certifikačnímu orgánu predikce prostředků dle čl. 98 nařízení o
ENRF.
ČR předala EK v únoru 2017 účetní závěrku dle čl. 137 nařízení o společných ustanoveních. Spolu
s účetní závěrkou byla předána prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok, výrok
auditora a kontrolní zpráva. EK akceptovala předané dokumenty dne 4. 5. 2017.
ŘO OP Rybářství průběžně zjednodušuje administraci vůči žadatelům.

Implementace OP Rybářství
Celkem bylo od začátku programového období do 31. 12. 2017 přijato v 11 výzvách 571 Žádostí o
podporu ve výši 805,9 mil. Kč (31,6 mil. EUR[1]), což představuje 77 % celkové alokace. Ukončeno
bylo 119 projektů ve výši 183,4 mil. Kč (7,2 mil. EUR) a v administraci zůstává 452 projektů (cca 79
% projektů). Vydáno bylo 258 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 284,8 mil. Kč (11,2 mil. EUR)
tj. 27 % alokace programu. Celkové způsobilé výdaje zazávazkovaných projektů činí 541,4 mil. Kč
(21,3 mil. EUR), z toho podíl EU představuje 213,6 mil. Kč (8,4 mil. EUR). K 31. 12. 2017 bylo
proplaceno celkem 80 Žádostí o platbu ve výši 81,6 mil. Kč (3,2 mil. EUR) tj. 8 % alokace. Celkové
způsobilé výdaje proplacených projektů činí 153,6 mil. Kč (6 mil. EUR), přičemž podíl EU zahrnuje
61,2 mil. Kč (2,4 mil. EUR). Z toho byly certifikovány veřejné výdaje 52 projektů ve výši 58,5 mil. Kč
(2,3 mil. EUR), což představuje cca 6 % celkové alokace programu. Z toho podíl EU představuje 43,8
mil. Kč (1,7 mil. EUR). Výzvy byly vyhlášeny na všechna opatření OP Rybářství.
Žadatelé jeví největší zájem o opatření 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační systémy a
průtočné systémy s dočišťováním. Nízkou absorpční kapacitu má opatření 2.1. Inovace, 2.2.b)
Diverzifikace akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů a dosud nebyla podána žádná Žádost o
podporu v opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů a v opatření 5.1. Plány produkce. Z údajů
v Žádostech o podporu lze predikovat dosažení cílových hodnot téměř všech výsledkových a
výstupových indikátorů sledovaných v OP Rybářství. Nižší hodnotu mají indikátory opatření 2.1.
Inovace, 5.1. Plány produkce a 5.2.a) Vytváření organizací producentů.
Meziroční srovnání míry úspěšnosti předložených projektů v rámci po sobě následujících let 2015,
2016 a 2017 lze sledovat u opatření 2.2.a), 2.4., 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a
5.3. Investice do zpracování produktů, která byla vyhlášena již třikrát. V roce 2015 bylo úspěšných
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(tedy neukončených) 65 % Žádostí o podporu a v roce 2016 se ve vyhlášených výzvách míra
úspěšnosti zvýšila na úroveň 71 %. V roce 2017 se míra úspěšnosti zvýšila na 96 %, nicméně u
projektů z poslední 11. výzvy stále probíhá hodnocení.
Z dosavadní administrace projektů vyplývá výhled splnění milníků pro rok 2018 pro PU 2 a 5. Splnění
finančního milníku pro PU 3 je vázáno na 2 registrované projekty v opatření 3.1. a další 2 projekty,
které budou registrované v dalších měsících. Současné registrované projekty mají z hlediska plnění
finančního milníku hodnotu 90 % finančního ukazatele. ŘO OP Rybářství vyhodnocuje stav projektů
za účelem naplnění finančního milníku PU 3 pro rok 2018 a pravidelně komunikuje s žadateli (více viz
kap. 4.2.).
Vyhodnocování implementace programu a přijatá nápravná opatření
Na základě Procesního a výsledkového hodnocení, ukončeného v dubnu 2017, přijal ŘO OP Rybářství
nápravná opatření, jejichž cílem je podporovat úspěšná opatření, zvýšit absorpční kapacitu u méně
úspěšných opatření, zvýšit a zkvalitnit podporu žadatelům. Za tímto účelem byla vyhlášena veřejná
zakázka na Komunikační služby. Jedná se o rozesílání pravidelných newsletterů a inzerci
v relevantních médiích, výrobu příruček a realizaci odborných seminářů.
V rámci hodnocení byla provedena analýza aktuálního stavu odvětví akvakultury ve vztahu k cílům
programu. Bylo zjištěno, že v sektoru akvakultury nenastaly významné změny, které by měly vliv na
implementaci programu. Diskutabilní je pouze nastavení specifického cíle 5. A. Zlepšování organizace
trhu s produkty rybolovu a akvakultury, jehož součástí je podpora vzniku a fungování organizací
producentů. V ČR nebyl v roce 2017 evidován zájem o tento cíl v oblasti organizací producentů a
evaluátor doporučil zintenzivnit komunikační aktivity.

[1] K přepočtu všech finančních údajů uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2017 je
použit kurz ECB ze dne 31. 12. 2017 – 25,474 Kč/1€.
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3.

PROVÁDĚNÍ PRIORIT UNIE

3.1.

Přehled provádění (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Informace by měly být poskytovány ve formě krátkých a obecných poznámek k provádění priorit Unie
a technické pomoci za daný rok nebo roky s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření
přijatá k řešení těchto problémů.
Priorita Unie

Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto
problémů
2 - Podpora environmentálně Hlavní dosažené cíle na PU 2
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
V roce 2017 byly všechny výzvy pro PU 2 vyhlášeny v souladu
založeného na znalostech
s nastaveným harmonogramem a pokrývaly všechna opatření
spadající pod PU 2. Na jaře 2017 byla spuštěna 9. výzva pro
opatření 2.1. Inovace, 2.2.b) Diverzifikace akvakultury a 2.3.
Podpora nových chovatelů. Na podzim téhož roku byl v rámci
11. výzvy uskutečněn příjem Žádostí o podporu na opatření
2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a
průtočné systémy s dočišťováním. Ve stejném období byla opět
vyhlášena 2. výzva na opatření 2.5. Akvakultura poskytující
environmentální služby.
Během roku 2017 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. V únoru roku 2017 bylo zahájeno proplácení,
v prosinci byla provedena první certifikace, jejíž součástí byly
výdaje PU 2. Docházelo k průběžnému naplňování věcných i
finančních milníků a cílových hodnot výstupových a
výsledkových indikátorů.
Finanční plnění PU 2
Plánovaná alokace PU 2 tvoří 27 696 200 EUR, což představuje
67 % alokace na celý program (41 159 046,53 EUR). Na PU 2
činí podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 %.
Alokace je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU
a národního SR podílu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 215 projektů
v celkové výši veřejných zdrojů 248,2 mil. Kč (9,7 mil. EUR).
Celkové způsobilé výdaje jsou v objemu 485,7 mil. Kč (19,1
mil. EUR), z toho ENRF podíl činí 186,2 mil. Kč (7,3 mil.
EUR). Z hlediska objemu zazávazkovaných finančních
prostředků došlo oproti předešlému roku k pokroku. K prosinci
2016 bylo vydáno 87 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové
výši veřejných zdrojů 115 mil. Kč (4,5 mil. EUR), tedy 16 %
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Priorita Unie

Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto
problémů
alokace PU 2. V roce 2017 byla vydána Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na 35 % alokace PU 2.
Ke dni 31. 12. 2017 bylo proplaceno 77 projektů v celkové výši
veřejných zdrojů 80,8 mil. Kč (3,2 mil. EUR), celkové způsobilé
výdaje jsou v objemu 153 mil. Kč (6 mil. EUR) a z toho ENRF
podíl činí 60,6 mil. Kč (2,4 mil. EUR). V oblasti proplacených
projektů je zaznamenán pokrok oproti roku 2016, ve kterém
nebyla proplacena žádná Žádost o podporu. Ke konci roku 2017
představuje finanční objem proplacených projektů 11 % alokace
PU 2.
Implementace opatření PU 2
Mezi opatření, která vykazují nejlepší výkonnost, patří opatření
2.2.a) Investice do akvakultury, opatření 2.4. a opatření 2.5.
Opatření disponují dostatečnou absorpční kapacitou a nastavené
cíle jsou postupně plněny.
Opatření, která vykazují nízkou výkonnost, jsou: 2.1., 2.2.b) a
2.3. Pro opatření 2.1. byla v rámci 1. revize programového
dokumentu rozšířena definice oprávněného žadatele o
veřejnoprávní instituce (např. univerzity), které již v následující
výzvě zaregistrovaly 7 Žádostí o podporu. U opatření 2.2.b)
nebyla identifikována konkrétní překážka v implementaci.
Nízký zájem o opatření 2.3. je dle zjištění ŘO OP Rybářství
způsoben nastavenou podmínkou pro přijetí Žádosti o podporu,
která spočívá v povinnosti doložit vzdělání v oboru. Požadavek
vychází z podmínky odborné způsobilosti definované v nařízení
o ENRF.
Výstupové indikátory PU 2
Na celé PU 2 bylo ke konci roku 2017 kumulativně
zaregistrováno 486 Žádostí o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí
dotace byla vydána na 215 projektů a ukončeno bylo celkem 101
projektů. Ke dni 31. 12. 2017 bylo na PU 2 proplaceno 77
projektů.
Při posouzení stavu implementace z hlediska dosahování
cílových hodnot výstupových indikátorů lze u opatření 2.1.
konstatovat plnění z 0 %, při započtení 2 zazávazkovaných
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projektů je stav plnění indikátoru 11 %. V opatření 2.2. bylo
proplaceno 60 projektů, tj. 14 % cílové hodnoty indikátoru,
nicméně ŘO OP Rybářství vydal do konce roku 2017 celkem
183 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což představuje splnění
výstupového indikátoru ze 44 %. U opatření 2.3. nebyly
proplaceny žádné projekty, indikátor je tedy plněn z 0 %, při
započtení 3 zazávazkovaných projektů dosahuje plnění 7,5 %
cílové hodnoty. V opatření 2.4. bylo proplaceno celkem 10
projektů (50 % výstupového indikátoru), celkově je však
evidováno 18 Žádostí o podporu s vydaným právním aktem, tj.
splnění výstupového indikátoru z 90 %. Výstupový indikátor pro
opatření 2.5. je plněn ze 64 %, a to z hlediska proplacených
projektů. ŘO OP Rybářství vydal ke konci roku 2017 na
opatření 2.5. celkem 9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, za
předpokladu realizace všech těchto projektů je plnění indikátoru
na úrovni 82 %.
Výsledkové indikátory PU 2
Z hlediska proplacených projektů dosahuje nejlepšího plnění
indikátor opatření 2.2. a 2.3. s názvem Udržení objemu
akvakulturní produkce, jehož cílová hodnota byla již
překročena. K naplnění cíle se blíží výsledkový indikátor
opatření 2.5. s názvem Množství vysazeného úhoře, který ke
konci roku 2017 vykazuje plnění cílové hodnoty ze 71 % a při
započtení projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace
bude hodnota indikátoru překročena. Z posouzení údajů ze
zazávazkovaných projektů dále vyplývá, že s největší
pravděpodobností bude dosažena hodnota indikátoru Změna
objemu produkce systémů s recirkulací, který je nyní na úrovni
71 %. Rovněž lze predikovat naplnění indikátoru Změna objemu
produkce akvakultury (u opatření 2.2. a 2.3.), jenž ke konci roku
2017 dosahuje 47 % cílové hodnoty.
Nízkou úroveň plnění lze konstatovat u indikátorů opatření 2.1.
Důvodem je zájem žadatelů o inovace především ze strany
veřejnoprávních institucí (např. univerzity), které tento indikátor
nesledují. Plněny nejsou rovněž indikátory Změna čistého zisku,
Vytvořená pracovní místa a Udržená pracovní místa. Tyto
indikátory byly přidány ze strany EK v rámci revize schválené
v říjnu 2016. Následně byly zahrnuty do monitorovacího
systému při vyhlášení 11. výzvy a budou vykazovány a
hodnoceny v rámci Výroční zprávy za rok 2018.
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Plnění výkonnostního rámce PU 2
ŘO OP Rybářství predikuje plnění věcných i finančních milníků
v roce 2018. Detailní popis plnění je uveden v kapitole 4.2.
Nápravná opatření v PU 2
Z důvodu nízké absorpční kapacity přijal ŘO OP Rybářství
konkrétní opatření. Opatření byla formulována na základě
výsledků dvou hodnocení. ŘO OP Rybářství realizuje podpůrné
vzdělávací semináře s cílem propagovat jednotlivá opatření,
informovat rybářskou veřejnost o možnostech čerpání podpory,
dále informovat o změnách v administraci projektů. V průběhu
roku 2017 ŘO provedl řadu úprav v rámci pravidel a metodiky
ve vztahu k žadatelům s cílem zjednodušení implementace. Do
konce roku 2017 byly za účelem zlepšení metodické podpory
zveřejněny vzorové žádosti a příručka s nejčastějšími chybami
při zpracování projektů a vyplňování Žádostí. V rámci 9. výzvy
byla pro opatření 2.2.b) upravena pravidla, a to v oblasti
způsobilých výdajů. Na základě doporučení externího evaluátora
bude ŘO OP Rybářství od začátku roku 2018 realizovat cílené
komunikační aktivity pro zvýšení povědomí o OP Rybářství.

3 - Podpora provádění společné Hlavní dosažené cíle na PU 3
rybářské politiky
V rámci PU 3 jsou v ČR implementována opatření 3.1.
Shromažďování údajů a 3.2. Sledovatelnost produktů. Na obě
opatření byly vyhlášeny výzvy pro příjem Žádostí o podporu, a
to v souladu s nastaveným harmonogramem. Dosud byly v PU 3
zaregistrovány celkem 3 Žádosti o podporu a do konce roku
2017 nebylo vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Finanční plnění PU 3
Plánovaná alokace PU 3 tvoří 3 219 047 EUR, což představuje
8 % alokace na celý program OP Rybářství (41 159 046,53
EUR). Na PU 3 činí podíl ENRF vůči celkovým veřejným
zdrojům 80 % pro opatření 3.1. a 90 % pro opatření 3.2. Alokace
je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a
národního SR podílu.
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Současně administrované projekty předpokládají čerpat 9,2 %
alokace PU 3, přičemž celkové způsobilé veřejné výdaje jsou
v Žádostech o podporu naplánovány v objemu 7,5 mil. Kč (295
tis. EUR) a ENRF podíl v objemu 6,7 mil. Kč (263 tis. EUR).
Celkové způsobilé veřejné výdaje jsou tvořeny v rámci opatření
3.1. Shromažďování údajů 2 zaregistrovanými Žádostmi o
podporu ve výši 3,3 mil. Kč (130 tis. EUR) a v rámci opatření
3.2. Sledovatelnost produktů jednou zaregistrovanou Žádostí o
podporu ve výši 4,2 mil. Kč (165 tis. EUR).
Implementace opatření PU 3
Pro opatření 3.1. Shromažďování údajů vyhlásil ŘO OP
Rybářství v únoru 2017 kontinuální výzvu č. 10 s příjmem
žádostí do 31. 7. 2023. Do konce roku 2017 byly zaregistrovány
2 Žádosti o podporu ve výši 3,3 mil. Kč celkových veřejných
zdrojů (130 tis. EUR). Žadatelem u obou projektů je Ústav
zemědělské ekonomiky a informací. Jedná se o projekt Analýza
sběru dat v akvakultuře v ČR a projekt Personální a technické
zajištění pro sběr dat v akvakultuře v ČR. Na počátku roku 2018
byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace a oba projekty
budou realizovány a proplaceny v roce 2018. Další 2 projekty
pro opatření 3.1. jsou plánované a očekává se realizace a
proplacení v roce 2018.
V opatření 3.2. Sledovatelnost produktů byla v říjnu 2016
vyhlášena 6. výzva pro příjem Žádostí o podporu pro projekty s
termínem ukončení příjmu Žádostí 31. 12. 2018. Do konce roku
2017 byla přijata jedna Žádost o podporu ve výši 4,2 mil. Kč
celkových veřejných zdrojů (165 tis. EUR). Žadatelem je Odbor
potravinářský Ministerstva zemědělství, který bude realizovat
projekt na zpracování a vydání odborné publikace Atlas
svaloviny ryb.
Výstupové indikátory PU 3
Cílová hodnota výstupového indikátoru Počet projektů
zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání
údajů, stanoveného pro opatření 3.1. bude při dokončení
aktuálně realizovaných projektů splněna na 100 % již v roce
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2018.
Výstupový indikátor pro opatření 3.2. s názvem Počet projektů
zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci
a vynucování není dostatečně naplňován. Cílová hodnota 10
projektů předpokládá realizaci 2 projektů ročně, zaregistrovaný
je však pouze 1 projekt, což představuje plnění cíle z 10 %. Před
vyhlášením výzvy deklarovali žadatelé zájem o projekty
zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za
monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a
školení a výměnné programy (včetně výměny mezi členskými
státy) pro stejný okruh osob. ŘO OP Rybářství uskutečnil
jednání s oprávněnými žadateli, na kterých byly diskutovány
možnosti čerpání podpory na výše uvedené aktivity a ze strany
ŘO OP Rybářství bylo rovněž nabídnuto poskytnutí metodické
podpory žadatelům při administraci projektů. I přes deklarovaný
zájem žadatelé neregistrují Žádosti o podporu a splnění cílové
hodnoty výstupového indikátoru je tímto ohroženo.
Výsledkové indikátory PU 3
U výsledkových indikátorů určených pro opatření 3.1. nedochází
prozatím k plnění cílových hodnot stanovených v programovém
dokumentu. S ohledem na charakter aktivit je nutné nejprve
vypracovat analýzu sběru dat v akvakultuře, která ověří
dostupnost dat v odvětví rybářství, navrhne způsob sběru dat a
posoudí možnost využití softwarové aplikace. Následovat bude
projekt již na samotný sběr požadovaných dat dle Pracovního
plánu[1]. Lze předpokládat, že po stanovení finální podoby
postupu pro sběr dat (která může následovat až po realizaci
odborné studie) bude nutné upravit cílové hodnoty, ale i definice
některých indikátorů sledovaných v rámci opatření 3.1. tak, aby
odpovídaly charakteru realizovaných aktivit.
V opatření 3.2. je sledován indikátor Počet provedených kontrol
v rámci softwaru pro sledovatelnost podniků akvakultury,
přičemž jeho současná hodnota plnění je 0. Během roku 2018
bude prověřena relevance (významnost) nastaveného indikátoru
s ohledem na zaměření projektů příslušných orgánů státní
správy, které jsou oprávněnými žadateli v opatření 3.2.
Plnění výkonnostního rámce PU 3
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ŘO OP Rybářství předpokládá splnění věcného a finančního
milníku pro rok 2018 stanoveného pro PU 3, nicméně průběžně
sleduje plnění. Detailní popis plnění je uveden v kapitole 4.2.
Nápravná opatření v PU 3
V souladu s doporučením z evaluace (ukončené v dubnu 2017)
ŘO OP Rybářství aktivně spolupracuje s oprávněnými žadateli
při přípravě a realizaci projektů v obou opatřeních PU 3.
V opatření 3.1. byla žadateli poskytnuta metodická pomoc při
nastavování interních postupů a při registraci projektů, včetně
poskytnutí odborné podpory při zpracovávání zadávací
dokumentace na výběr zhotovitele analýzy sběru dat v
akvakultuře v ČR. Dohled nad realizací a včasném proplacení
projektů bude pokračovat i v roce 2018, a to zejména v rámci
pravidelných schůzek se žadatelem a dodavatelem analýzy sběru
dat. V rámci 10. výzvy byla zároveň provedena úprava pravidel,
která spočívala v rozšíření definice příjemce, úpravě procesu
administrace Žádosti o podporu v návaznosti na rozšíření
definice příjemce (změna posloupnosti procesů vydání právního
aktu Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a následně v úpravě
způsobilých výdajů.
ŘO OP Rybářství bude i nadále intenzivně jednat s oprávněnými
žadateli opatření 3.2. s cílem zajistit účinné čerpání podpory
z ENRF a zároveň splnit cíle nastavené v programovém
dokumentu. ŘO OP Rybářství na začátku roku 2018 oslovil
možné žadatele, zda mají zájem o představení podpory
v opatření 3.2. V březnu 2018 se uskutečnilo jednání s žadateli
o tomto opatření a bude diskutována možnost realizace nových
projektů.

[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
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členský stát EU a je schvalován ze strany EK.

5 - Podpora uvádění na trh a Hlavní dosažené cíle PU 5
zpracování
V roce 2017 byly v souladu s nastaveným harmonogramem
spuštěny výzvy pro všechna opatření PU 5. Na jaře 2017 byl
otevřen příjem Žádostí o podporu v opatření 5.1. Plány produkce
(7. výzva), opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů (8.
výzva) a 5.2.b) Propagační kampaně (9. výzva). Pro opatření
5.3. Investice do zpracování produktů vyhlásil ŘO OP Rybářství
11. výzvu na podzim roku 2017.
Během roku byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekty z opatření 5.2.b) a 5.3. V únoru roku 2017
bylo zahájeno proplácení projektů u opatření 5.3. a v prosinci
téhož roku byla provedena první certifikace finančních
prostředků. Z hlediska plnění cílů docházelo u příslušných
opatření k průběžnému naplňování věcných i finančních milníků
a cílových hodnot výstupových a výsledkových indikátorů.
Finanční plnění PU 5
Plánovaná alokace PU 5 tvoří 7 967 400 EUR, což představuje
19 % alokace na celý program OP Rybářství (41 159 046,53
EUR). Na PU 5 činí podíl ENRF vůči celkovým veřejným
zdrojům 75 %. Alokace je tvořena celkovými veřejnými zdroji,
tj. součtem EU a národního SR podílu.
Ke dni 31. 12. 2017 bylo vydáno 22 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace v celkové výši veřejných zdrojů 21, 6 mil. Kč (0,8 mil.
EUR). Celkové způsobilé výdaje činí 40,6 mil. Kč (1,6 mil.
EUR) a ENRF podíl je v objemu 16,2 mil. Kč (0,6 mil. EUR).
Ke konci roku 2017 je zazávazkováno 11 % alokace PU 5. Ve
finančním vyjádření lze konstatovat pokrok ve srovnání s rokem
2016, v němž byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 3
projekty v celkové výši veřejných zdrojů 0,8 mil. Kč (30 tis.
EUR), což představuje 0,4 % alokace PU 5.
V roce 2017 byly proplaceny 3 projekty v celkové výši
veřejných zdrojů 0,8 mil. Kč (30 tis. EUR). Celkové způsobilé
výdaje činí 1,5 mil. Kč (59 tis. EUR) a ENRF podíl je v objemu
0,6 mil. Kč (22 tis. EUR). Proplacené projekty zahrnují 0,4 %
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alokace PU 5 a oproti roku 2016 došlo k pokroku, neboť
k prosinci 2016 nebyl proplacen žádný projekt.
Implementace opatření PU 5
V rámci PU 5 lze zaznamenat určitou výkonnost pouze u
opatření 5.2.b) a opatření 5.3. Opatření však vykazují nižší
absorpční kapacitu než ŘO OP Rybářství očekával. V rámci
opatření 5.2.b), kde je žadatelem Ministerstvo zemědělství, bylo
vydáno 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale následně
v průběhu několika měsíců bylo všech 5 projektů zrušeno.
Projekty byly preventivně ukončeny z důvodu administrativních
úkonů na straně žadatele, které nebyly v souladu s národní
legislativou, a to konkrétně se zákonem o účetnictví č. 563/1991
Sb. a rozpočtovými pravidly pro příspěvkové organizace.
Samotné aktivity projektů byly z větší části realizovány
z vlastních finančních prostředků žadatelů v souladu
s nastavenými pravidly. Ačkoli byly projekty ukončeny v rámci
OP Rybářství, pokračuje jejich realizace. Projekty tak stále
naplňují cíle opatření 5.2.b). Žadatelé pro rok 2018 připravují
další projekty.
Nulovou výkonnost vykazují opatření 5.1. Plány produkce a
související opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů.
Výstupové indikátory PU 5
Na PU 5 bylo ke konci roku 2017 kumulativně zaregistrováno
55 Žádostí o poskytnutí dotace, ukončeno bylo 17 projektů.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 22 projektů. V
opatření 5.1. nedošlo prozatím k plnění příslušného indikátoru,
protože dosud nebyla vytvořena žádná organizace producentů,
ani nebyla zaregistrována Žádost o podporu. Rovněž v opatření
5.2.b) není indikátor plněn z důvodu ukončení projektů
s vydaným právním aktem (viz výše). ŘO OP Rybářství
proplatil k 31. 12. 2017 celkem 3 projekty na investice do
zpracování produktů (opatření 5.3.), výstupový indikátor Počet
projektů zaměřených na zpracování pro rok 2023 je tímto splněn
z 9 %. Současné zazávazkované projekty opatření 5.3. naplňují
cílovou hodnotu indikátoru pro rok 2023 již z 52 %.
Výsledkové indikátory
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V opatření 5.1. nebyl do konce roku 2017 registrován žádný
projekt, k plnění výsledkových indikátorů tedy nedochází.
V opatření 5.3. bylo v roce zahájeno plnění cílové hodnoty
indikátoru Produkce zpracovaných ryb. Realizace 3 projektů
představuje zvýšení produkce zpracovaných ryb o 0,4 tun ročně,
cílová hodnota výstupového indikátoru je prozatím plněna pouze
z 0,06 %. Projekty s aktuálním vydaným rozhodnutím v roce
2017 naplňují cílové hodnoty indikátoru pro rok 2023 z 20 %.
Plnění výkonnostního rámce PU 5
ŘO OP Rybářství predikuje plnění věcných i finančních milníků
v roce 2018, nicméně průběžně sleduje plnění. Detailní popis
plnění je uveden v kapitole 4.2.
Nápravná opatření v PU 5
Z důvodu nezájmu žadatelů o podání Žádostí o podporu projektů
v rámci opatření 5.1. a 5.2.a) provedl v roce 2017 ŘO OP
Rybářství dotazníkové šetření u odborné rybářské veřejnosti.
Otázky uvedené v dotazníku se týkaly zájmu a názorů
potenciálních žadatelů o vytvoření a fungování organizací
producentů v ČR. Z výsledků elektronického průzkumu
vyplynul zájem o získání více informací z této oblasti. ŘO OP
Rybářství proto ve spolupráci s DG MARE připravil odborný
seminář na téma Organizace producentů ve sladkovodní
akvakultuře, na kterém přednášeli a sdíleli své zkušenosti
zástupci EK a zástupci existujících organizací producentů ze
Švédska, Itálie a Polska. Seminář se uskutečnil 27. března 2018.
Vzhledem k nižší absorpční kapacitě v opatření 5.3. byly
učiněny konkrétní kroky pro její zvýšení. Mezi příjemce
opatření 5.3. ŘO OP Rybářství zařadil zpracovny ryb, které
nejsou součástí podniku akvakultury, čímž částečně absorpční
kapacitu navýšil. Dále byla v rámci 11. výzvy upravena pravidla
pro opatření 5.3. Úpravy se týkaly zejména zvýšení limitu na 20
mil. Kč na opatření, žadatele a výzvu. Dále byla
zakomponována možnost žadatele předkládat jako povinnou
přílohu doklad o registraci existující zpracovny ryb, pokud nemá
doklad o schválení. Rovněž došlo k úpravě způsobilých výdajů.
Na základě doporučení externího evaluátora budou pro všechna

CS
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Priorita Unie

Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto
problémů
opatření PU 5 v roce 2018 zahájeny konkrétní komunikační
aktivity s cílem zvýšit zájem žadatelů o realizaci projektů
spolufinancovaných z ENRF. Jedná se o publikování článků
v odborných tištěných a on-line médiích a rozesílání
pravidelných newsletterů. Obsahem komunikace budou
informace o připravovaných výzvách, o novinkách v OP
Rybářství a součástí článků bude také představení příkladů
projektů a rozhovory se žadateli. V rámci komunikačních aktivit
bude dále vytvořena publikace úspěšných projektů a vytištěna
příručka dobré a špatné praxe, a to za účelem zvýšení metodické
podpory žadatelům a příjemcům.
V roce 2018 plánuje ŘO OP Rybářství předložit EK revizi
operačního programu, jejíž součástí bude realokace určité části
finančních prostředků, které ŘO OP Rybářství nepredikuje
v programovém období využít na PU 5. Finanční prostředky
budou přesunuty na PU 2. Jedná se o část alokace opatření 5.2.b)
a 5.3. a celou alokaci opatření 5.1. a 5.2.a), a to v případě, že ani
po realizaci odborného semináře nebudou v roce 2018 podány
žádné projekty.

7 - Technická pomoc

Plánovaná alokace u Technické pomoci činí 2 276 400 EUR,
což představuje 6 % na celý program OP Rybářství. Alokace
zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU a národního SR
podílu.
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. 2017 zaregistrováno 27 Žádostí
o podporu ve výši 20,6 mil. Kč celkových veřejných výdajů
(809 tis. EUR), k 21 Žádostem bylo vydáno Stanovení výše
výdajů (právní akt) v celkové výši veřejných zdrojů ve výši 15
mil. Kč (589 tis. EUR). Projekty se týkají organizace a
zabezpečení monitorovacích výborů a výročních konferencí,
seminářů k veřejným zakázkám, hodnocení projektů,
personálního zajištění, posouzení a aktualizace finančních limitů
způsobilých výdajů, přípravy a dodání propagačních předmětů
a tištěných materiálů, poradenských služeb, vzdělávání,
hodnocení a analýz potřebných k řízení operačního programu.
K 31. 12. 2017 nebyla proplacena žádná Žádost o platbu
z důvodu finalizace rozhraní mezi informačními systémy.
Proplácení bude zahájeno v roce 2018.

CS
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Priorita Unie

Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto
problémů
Finanční plnění opatření Technická pomoc
Ve finančním vyjádření došlo oproti předešlému roku
k pokroku. K prosinci 2016 bylo vydáno 9 Stanovení výše
výdajů (právních aktů) v celkové výši veřejných zdrojů 8,4 mil.
Kč (0,3 mil. EUR).
Z hlediska plnění alokace Technické pomoci lze konstatovat, že
v roce 2017 došlo ve srovnání s předešlým rokem k pokroku.
V roce 2017 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 26
% alokace Technické pomoci, zatímco v roce 2016 projekty
s právním aktem představovaly 15 % alokace.

CS
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3.2.

Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Priorita Unie

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

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 2
Specifický cíl

Ukazatel výsledků

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a
předávání znalostí
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a
předávání znalostí
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a
předávání znalostí
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů
souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

2.1 - Změna objemu
produkce akvakultury
2.2 - Změna hodnoty
produkce akvakultury
95515 - Udržení objemu
akvakulturní produkce
2.1 - Změna objemu
produkce akvakultury

CS

Jednotka
měření
tonnes

Cílová hodnota
(2023)
16,00000

Kumulativní
hodnota
0,00000

2017
0,00000

thousand
Euros
tuna

34,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

tonnes

208,00000

0,00000

0,60000

2.2 - Změna hodnoty
produkce akvakultury

thousand
Euros

458,00000

34,00000

34,00000

2.3 - Změna čistého zisku

thousand
Euros

297,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Vytvořená pracovní
místa

FTE

15,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Udržená pracovní
místa

FTE

20,00000

0,00000

0,00000

95515 - Udržení objemu
akvakulturní produkce

tuna

1 400,00000

5 486,00000

5 486,00000

2.5 - Změna objemu
produkce
systémů
s
recirkulací

tonnes

1 100,00000

3,10000

3,10000
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Specifický cíl

Ukazatel výsledků

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

97101
Množství
vysazeného úhoře

Specifický cíl
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a
podpora akvakultury účinně využívající zdroje
4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek
zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

CS

20

Jednotka
měření
kg

Cílová hodnota
(2023)
2 000,00000

Kumulativní
hodnota
1 428,00000

2017
1 428,00000

Ukazatel výsledků
2.1 - Změna objemu produkce
akvakultury
2.2 - Změna hodnoty produkce
akvakultury
95515
Udržení
objemu
akvakulturní produkce
2.1 - Změna objemu produkce
akvakultury
2.2 - Změna hodnoty produkce
akvakultury
2.3 - Změna čistého zisku

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Vytvořená pracovní místa

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Udržená pracovní místa

0,00000

0,00000

0,00000

95515
Udržení
objemu
akvakulturní produkce
2.5 - Změna objemu produkce
systémů s recirkulací
97101 - Množství vysazeného
úhoře

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CS

Specifický cíl

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

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 1
Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 47 Inovace

Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 47 Inovace

Specifický
cíl

Tematický cíl
03

Ukazatel výstupů
2.1 - Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby

Tematický cíl
03

Zahrnuto do výkonnostního rámce

Cílová hodnota (2023)
Kumulativní hodnota
2017 2016
18,00
0,00 0,00 0,00

Ukazatel výstupů
2.1 - Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby

2015
0,00

2014
0,00

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

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 2
Vybraná příslušná opatření

Tematický
cíl
01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) 03
Produktivní investice do akvakultury
02 - Článek 52 Podpora nových chovatelů 03
uskutečňujících udržitelnou akvakulturu
Vybraná příslušná opatření

Ukazatel výstupů
2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury
2.5 - Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v
oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury

Tematický
cíl
01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) Produktivní investice do 03
akvakultury
02 - Článek 52 Podpora nových chovatelů uskutečňujících udržitelnou 03
akvakulturu

Specifický cíl

Zahrnuto
do Cílová hodnota Kumulativní
2017 2016
výkonnostního rámce
(2023)
hodnota

415,00
60,00 60,00 0,00
40,00

0,00

0,00 0,00

Ukazatel výstupů

2015 2014

2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury

0,00 0,00

2.5 - Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti 0,00 0,00
akvakultury

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

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 3

CS
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Vybraná příslušná opatření

Tematický
cíl

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

Ukazatel výstupů

Zahrnuto
do Cílová
Kumulativní
2017 2016
výkonnostního rámce
hodnota
hodnota
(2023)

2.2 - Počet projektů zaměřených na
20,00
10,00 10,00 0,00
produktivní investice do akvakultury

Vybraná příslušná opatření

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

Specifický cíl

Ukazatel výstupů

2015 2014

2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice 0,00 0,00
do akvakultury

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

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 4
Vybraná příslušná opatření

Tematický
cíl
01 - Článek 54 Akvakultura poskytující 06
environmentální služby
Vybraná příslušná opatření
01
Článek 54
environmentální služby

Priorita Unie

Akvakultura

Ukazatel výstupů

Zahrnuto
do Cílová
Kumulativní
2017 2016
výkonnostního rámce
hodnota (2023) hodnota
2.3 - Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí
11,00
7,00 7,00 0,00
(environmentální řízení, systémy auditu, environmentální služby ekologické akvakultury)

Tematický
cíl
poskytující 06

Ukazatel výstupů

2015 2014

2.3 - Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, environmentální 0,00 0,00
služby ekologické akvakultury)

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 5
Specifický cíl

Ukazatel výsledků

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu
a akvakultury
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu
a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích
producentů
5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v organizacích
producentů

CS
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Jednotka
měření
thousand Euros
tonnes

Cílová hodnota
(2023)
2 309,00000

Kumulativní
hodnota
0,00000

2017
0,00000

600,00000

0,00000

0,00000

CS

Specifický cíl

Ukazatel výsledků

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu
a akvakultury
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu
a akvakultury
2 - Podpora investic do odvětví zpracování a
uvádění na trh

5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo
organizace producentů
5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo
organizace producentů
95210 - Produkce zpracovaných ryb

Specifický cíl
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

CS

Jednotka
měření
thousand Euros

Cílová hodnota
(2023)
2 239,00000

Kumulativní
hodnota
0,00000

0,00000

tonnes

724,00000

0,00000

0,00000

tuna

650,00000

0,40000

0,40000

Ukazatel výsledků
5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů
5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů
5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo organizace producentů
5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo organizace producentů
95210 - Produkce zpracovaných ryb

23

2016
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2015
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2017

2014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

CS

Specifický cíl

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 1
Vybraná příslušná opatření

Tematický
cíl
produkce 03

01 - Článek 66 Plány
a uvádění produktů na trh
03 - Článek 68 Opatření týkající se 03
uvádění na trh

Ukazatel výstupů
5.1 - Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány
produkce a uvádění produktů na trh se podporují
5.2 - Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu
skladování

Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 66 Plány produkce a uvádění produktů na trh
03 - Článek 68 Opatření týkající se uvádění na trh

Specifický cíl

Zahrnuto
výkonnostního rámce

do Cílová hodnota Kumulativní
2017 2016
(2023)
hodnota
1,00
0,00 0,00 0,00
5,00

0,00 0,00 0,00

Tematický cíl Ukazatel výstupů
03
5.1 - Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se podporují
03
5.2 - Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování

2015 2014
0,00 0,00
0,00 0,00

2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 2
Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 69 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

Tematický cíl Ukazatel výstupů
Zahrnuto do výkonnostního rámce Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota 2017 2016

03
5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování
33,00
3,00 3,00 0,00

Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 69 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

Priorita Unie

Tematický cíl
03

Ukazatel výstupů
5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování

2015
0,00

2014
0,00

3 - Podpora provádění společné rybářské politiky

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 3
Specifický cíl

Ukazatel výsledků

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

3.B.1 - Zvýšení procentního
provedení datových volání

CS
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Jednotka
měření
podílu

%

Cílová
hodnota
(2023)
100,00000

Kumulativní
hodnota
0,00000

2017
0,00000

CS

Specifický cíl

Ukazatel výsledků

Jednotka
měření

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

Specifický cíl
1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa
2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální
kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

CS
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Cílová
hodnota
(2023)
800,00000

Ukazatel výsledků
3.B.1 - Zvýšení procentního podílu provedení datových
volání
97501 - Počet provedených kontrol v rámci softwaru
pro sledovatelnost produktů akvakultury

Kumulativní
hodnota

2017

0,00000

0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CS

Specifický cíl

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

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 1
Vybraná příslušná opatření

Tematický
cíl
01 - Článek 77 Shromažďování 06
údajů
Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 77 Shromažďování údajů

Specifický cíl

Ukazatel výstupů

Zahrnuto
rámce

výkonnostního Cílová
(2023)


3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy
a využívání údajů
Tematický cíl
06

do

hodnota Kumulativní
hodnota
2,00

Ukazatel výstupů
3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů

2017 2016
0,00 0,00 0,00

2015
0,00

2014
0,00

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

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF - 2
Vybraná příslušná opatření

Tematický
cíl
Kontrola 06

Ukazatel výstupů

01
Článek 76
a vynucování

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

Vybraná příslušná opatření
01 - Článek 76 Kontrola a vynucování

CS

Tematický cíl
06

Zahrnuto
rámce

do

výkonnostního Cílová
(2023)

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

26

hodnota Kumulativní
hodnota
10,00

2017 2016
0,00 0,00 0,00

2015
0,00

2014
0,00

CS

Tabulka 3: Finanční ukazatele pro ENRF
Priorita Unie
2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu
založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné rybářské politiky
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
7 - Technická pomoc

Milník
(2018)
3 916 209,00

Cílová hodnota
(2023)
22 688 120,00

Kumulativní
hodnota
4 266 194,82

2017

2016

4 266 194,82

0,00

100 000,00
740 019,00

2 441 269,00
4 287 220,00

0,00
49 720,29
0,00

0,00
49 720,29
0,00

0,00
0,00
0,00

Priorita Unie
2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné rybářské politiky
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
7 - Technická pomoc

CS
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2015
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00

CS

3.3.

Finanční údaje

Tabulka 4: Finanční údaje pro ENRF
Priorita Unie

Vybraný specifický cíl

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

1 - Poskytování podpory pro 03
posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí

01 - Článek 47 Inovace

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 03
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních
podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 03
a
životaschopnosti
podniků
akvakultury
včetně
zlepšení
bezpečnosti
nebo
pracovních
podmínek, zejména v případě malých
a středních podniků
3 - Ochrana a obnova vodní 06
biologické rozmanitosti a posílení
ekosystémů
souvisejících
s
akvakulturou a podpora akvakultury
účinně využívající zdroje

2 - Podpora environmentálně
udržitelného, inovativního a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného
na
znalostech
2 - Podpora environmentálně
udržitelného, inovativního a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného
na
znalostech
2 - Podpora environmentálně
udržitelného, inovativního a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného
na
znalostech
3 Podpora provádění
společné rybářské politiky

4 - Podpora akvakultury s vysokou
úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví a dobrých životních podmínek
zvířat a veřejného zdraví a
bezpečnosti
1 - Zdokonalení a poskytování
vědeckých
poznatků
a
shromažďování údajů a jejich správa
3 Podpora provádění 2 - Poskytnutí podpory pro
společné rybářské politiky
monitorování, kontroly a vynucování,
posílení institucionální kapacity a
efektivní veřejné správy, aniž by se
zvýšila administrativní zátěž
5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury
5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s

CS

Tematický Opatření
cíl

Veřejné
příspěvky
celkem
EUR)

Příspěvek
ENRF
(v EUR)

Příspěvek
na ENRF
míra
(v oblast
změny spolufinancování
klimatu
(v %)
z příspěvku
ENRF (v EUR)

Celkové způsobilé
výdaje
operací
vybraných
pro
poskytnutí podpory
(v EUR)

Celkový
veřejný Podíl
příspěvek operací celkového
vybraných
pro přídělu,
na
poskytnutí podpory nějž
se
(v EUR)
vztahují
vybrané
operace (v %)
98 139,28
49 070,00
3,80%

1 289 960,00

967 470,00

75,00%

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%

13 605 918,62

6 779 708,00

40,43%

02 - Článek 52 Podpora nových
chovatelů
uskutečňujících
udržitelnou akvakulturu

2 238 460,00

1 678 845,00

75,00%

232 376,54

116 188,00

5,19%

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
01 - Článek 54 Akvakultura
poskytující
environmentální
služby

5 918 640,00

4 438 980,00

75,00%

4 665 980,13

2 332 990,00

39,42%

1 479 660,00

1 109 745,00

75,00%

465 337,20

465 337,00

31,45%

06

01 - Článek 77 Shromažďování
údajů

2 441 269,00

1 953 015,00

80,00%

0,00

0,00

0,00%

06

01 - Článek 76
a vynucování

Kontrola

777 778,00

700 000,00

90,00%

0,00

0,00

0,00%

03

01 - Článek 66 Plány produkce
a uvádění produktů na trh
03 - Článek 68 Opatření týkající

644 980,00

483 735,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 035 200,00

2 276 400,00

75,00%

98 198,20

98 198,00

3,24%

06

03

28

0,00

0,00

CS

Priorita Unie

Vybraný specifický cíl

Tematický Opatření
cíl

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

Veřejné
příspěvky
celkem
EUR)

se uvádění na trh
01 - Článek 69 Zpracování
produktů rybolovu a akvakultury
01 - Článek 78 Technická
pomoc z podnětu členských
států

Celkem

75,00%

1 495 698,28

747 849,00

17,44%

2 276 400,00

1 707 300,00

0,00

75,00%

589 646,42

589 646,00

25,90%

41 159 047,00

31 108 015,00

1 286 166,00

75,58%

21 251 294,67

11 178 986,00

27,16%

Tematický Opatření
cíl

1 - Poskytování podpory pro posilování 03
technologického rozvoje, inovací a
předávání znalostí

01 - Článek 47 Inovace

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a 03
životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v
případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a 03
životaschopnosti podniků akvakultury
včetně zlepšení bezpečnosti nebo
pracovních podmínek, zejména v
případě malých a středních podniků
3 - Ochrana a obnova vodní biologické 06
rozmanitosti a posílení ekosystémů
souvisejících s akvakulturou a podpora
akvakultury účinně využívající zdroje

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

4 - Podpora akvakultury s vysokou 06
úrovní ochrany životního prostředí,
zdraví a dobrých životních podmínek
zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti
1 - Zdokonalení a poskytování 06
vědeckých poznatků a shromažďování
údajů a jejich správa
3 - Podpora provádění společné 2
Poskytnutí
podpory
pro 06
rybářské politiky
monitorování, kontroly a vynucování,
posílení institucionální kapacity a

CS

Celkový
veřejný Podíl
příspěvek operací celkového
vybraných
pro přídělu,
na
poskytnutí podpory nějž
se
(v EUR)
vztahují
vybrané
operace (v %)

1 286 166,00

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

2 - Podpora environmentálně
udržitelného, inovativního a
konkurenceschopného rybolovu
založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné
rybářské politiky

Celkové způsobilé
výdaje
operací
vybraných
pro
poskytnutí podpory
(v EUR)

3 215 415,00

Vybraný specifický cíl

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

Příspěvek
na ENRF
míra
(v oblast
změny spolufinancování
klimatu
(v %)
z příspěvku
ENRF (v EUR)

4 287 220,00

Priorita Unie

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

Příspěvek
ENRF
(v EUR)

Příspěvek
operací
vybraných
k podpoře
na
oblast
změny
klimatu (v EUR)

Celková
výše
způsobilých výdajů,
jež
příjemci
vykázali řídicímu
orgánu (v EUR)

Celková
výše
způsobilých
veřejných
výdajů,
jež příjemci vykázali
řídicímu orgánu (v
EUR)

Podíl
celkových
způsobilých
veřejných
výdajů
vykázaných příjemci
z celkového přídělu
(v %)

0,00

0,00

0,00

2

2 919 973,00

1 479 614,00

8,82

183

0,00

0,00

0,00

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
01 - Článek 54 Akvakultura
poskytující environmentální služby

2 713 470,00

1 356 735,00

22,92

18

337 269,00

337 269,00

22,79

9

01 - Článek 77 Shromažďování
údajů

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

02 - Článek 52 Podpora nových
chovatelů
uskutečňujících
udržitelnou akvakulturu

01
Článek 76
a vynucování

Kontrola

29

0,00

0,00

Příspěvek
v
oblasti Počet
změny klimatu z celkové vybraných
výše
způsobilých operací
veřejných výdajů, jež
příjemci
vykázali
řídicímu
orgánu
(v
EUR)

0,00

0,00

3

0

CS

Priorita Unie

Vybraný specifický cíl

Tematický Opatření
cíl

efektivní veřejné správy, aniž by se
zvýšila administrativní zátěž
5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury
5 - Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03
zpracování
produkty rybolovu a akvakultury
5 - Podpora uvádění na trh a 2 - Podpora investic do odvětví 03
zpracování
zpracování a uvádění na trh
7 - Technická pomoc
1 - Technická pomoc

Příspěvek
operací
vybraných
k podpoře
na
oblast
změny
klimatu (v EUR)

01 - Článek 66 Plány produkce
a uvádění produktů na trh
03 - Článek 68 Opatření týkající se
uvádění na trh
01 - Článek 69 Zpracování
produktů rybolovu a akvakultury
01 - Článek 78 Technická pomoc
z podnětu členských států

Celkem

CS
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Celková
výše
způsobilých výdajů,
jež
příjemci
vykázali řídicímu
orgánu (v EUR)

Celková
výše
způsobilých
veřejných
výdajů,
jež příjemci vykázali
řídicímu orgánu (v
EUR)

Podíl
celkových
způsobilých
veřejných
výdajů
vykázaných příjemci
z celkového přídělu
(v %)

Příspěvek
v
oblasti Počet
změny klimatu z celkové vybraných
výše
způsobilých operací
veřejných výdajů, jež
příjemci
vykázali
řídicímu
orgánu
(v
EUR)

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5

224 354,70

59 024,00

29 512,00

0,69

8 853,60

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

224 354,70

6 029 736,00

3 203 130,00

7,78

8 853,60

258
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Tabulka 5: Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast (článek 70
nařízení (EU) č. 1303/2013)
Priorita Unie
Způsobilé výdaje v rámci Podíl celkového
ENRF vzniklé při operacích finančního
prováděných
mimo přídělu
pro
programovou
oblast prioritní osu (v
vykázané
příjemcem %)
řídicímu orgánu (v EUR)
1 - Podpora environmentálně
0,00
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech a účinně
využívajícího zdroje
2 - Podpora environmentálně
0,00
0,00%
udržitelného,
inovativního
a
konkurenceschopného
rybolovu
založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné
0,00
0,00%
rybářské politiky
4 - Zvyšování zaměstnanosti a
0,00
územní soudržnosti
5 - Podpora uvádění na trh a
0,00
0,00%
zpracování
6 - Podpora provádění integrované
0,00
námořní politiky
7 - Technická pomoc
0,00
0,00%
CELKEM OP
0,00

CS
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4.

ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

4.1.

Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Opatření přijatá za účelem splnění příslušných předběžných podmínek specifických pro ENRF
Tematické předběžné podmínky, které nejsou splněny nebo byly
splněny jen částečně

CS

Nesplněná
kritéria

Opatření, která je třeba
přijmout

Lhůta

Subjekty odpovědné za
splnění

32

Opatření dokončená ve
lhůtě

Splněná
kritéria

Očekávané datum
zbývajících opatření

úplného

provedení

Poznámky

CS

4.2.
Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá nápravná opatření (čl. 50 odst. 2
nařízení (EU) č. 1303/2013)
1.1Výkonnostní rámec a přehled záležitostí ovlivňujících výkonnost programu a nápravná opatření

Milníky a cíle OP Rybářství jsou nastaveny v souladu Víceletým národním strategickým plánem pro
akvakulturu (VNSPA), Analýzou absorpční kapacity OP Rybářství, Ex-ante hodnocením a expertními
odhady. Při nastavování milníků byly zohledněny tyto faktory: finanční plán OP, plnění pravidla n+3,
termíny vyhlášení výzev, objem žádostí o platbu, ukazatele výstupu s více než 50 % přídělem na prioritě
Unie a zpoždění implementace OP.
Milníky PU 2 mají pro rok 2018 hodnotu ve finančním ukazateli 3 916 209 EUR a hodnotu ve
věcném ukazateli - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury (zahrnujících
opatření 2.2. a 2.4.) ve výši 110 projektů. Cíle pro rok 2023 mají hodnotu ve finančním ukazateli
22 688 120 EUR a ve věcném ukazateli – Počet projektů zaměřeným na produktivní investice do
akvakultury ve výši 435 projektů.
Finanční ukazatel pro rok 2018 je na PU 2 naplňován v hodnotě 4 266 194,8 EUR (certifikovaných
celkových způsobilých výdajů), což představuje 109 % plnění. Na úrovni počtu projektů je proplaceno 70
projektů, což představuje 64 % plnění. Dle predikcí certifikovaných výdajů v roce 2018 bude finanční
milník překročen. K naplnění věcného milníku zbývá 40 projektů. Dle predikce počtu projektů
proplacených do konce roku 2018 bude věcný milník PU 2 překročen s rezervou.
Milníky PU 3 mají pro rok 2018 hodnotu ve finančním ukazateli 100 000 EUR a hodnotu ve
věcném ukazateli - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů ve
výši 1 projektu. Cíle pro rok 2023 mají hodnotu ve finančním ukazateli 2 441 269 EUR a ve
věcném ukazateli - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů ve
výši 2 projektů.
Plnění milníků 2018 v rámci PU 3 je vázáno v současné době na 2 již registrované projekty v rámci
opatření 3.1. Dále jsou v rámci opatření 3.1. připravovány 2 projekty, které budou registrované
v následujících měsících. Již registrované projekty predikují plnění finančního milníku na 90 %. Další dva
připravované projekty, týkající se Monitoringu úhoře a Projektu na vzdělávání v rámci sběru dat, lze
předběžně predikovat v hodnotě cca 16 tis. EUR. ŘO OP Rybářství aktivně vyhodnocuje stav
realizovaných a připravovaných projektů, aby se finanční milník PU 3 pro rok 2018 naplnil.
Předpoklad dosažení věcného milníku na počet projektů bude úspěšně splněn.
Milníky PU 5 mají pro rok 2018 hodnotu ve finančním ukazateli 740 019 EUR a hodnotu ve
věcném ukazateli - Počet projektů zaměřených na zpracování ve výši 5 projektů. Cíle pro rok 2023 mají
hodnotu ve finančním ukazateli 4 287 220 EUR a ve věcném ukazateli - Počet projektů zaměřeným na
zpracování ve výši 33 projektů.
Finanční ukazatel pro rok 2018 je na PU 5 naplňován v hodnotě 49 720,3 EUR (certifikovaných
celkových způsobilých výdajů), což představuje 7 % plnění. Na úrovni počtu projektů jsou proplaceny 3
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projekty, což představuje 60 % plnění. Ke konci roku 2017 je v právních aktech 17 projektů v hodnotě 1,6
mil. EUR (celkových způsobilých výdajů), což je hodnota dvojnásobně vyšší než je finanční milník PU 5
pro rok 2018. Dle predikce proplácení projektů dojde k naplnění finančního milníku pro rok 2018. Dle
predikce počtu projektů proplacených do konce roku 2018 bude věcný milník PU 5 překročen s rezervou.

Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření
Milníky a cíle ŘO OP Rybářství dlouhodobě a pravidelně vyhodnocuje. V rámci vyhlašování jednotlivých
výzev je porovnávána absorpční kapacita na jednotlivá opatření programu a následně jsou realizovány a
přijímány nápravné kroky k lepšímu naplňování finančních a výsledkových cílů.
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, první výzvy byly vyhlášeny na podzim 2015.
Přijatá opatření: I přes přijatá opatření definovaná ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2014 + 2015 a
2016 je nutné počítat s tím, že pozdní přijetí nařízení o ENRF bude ovlivňovat výkonnost programu po
celé programové období.
Nízká absorpční kapacita na počátku vyhlášení výzev
Při vyhlášení 1. a 2. výzvy podali žadatelé menší počet Žádostí o podporu s nižším objemem finančních
prostředků oproti očekávanému předpokladu. Na základě zjištěného stavu provedl ŘO OP Rybářství na
přelomu roku 2015/2016 a následně na přelomu roku 2016/2017 hodnocení s cílem zjistit důvody nižší
absorpční kapacity. Následně ŘO OP Rybářství v souladu s doporučeními z evaluací přijal nápravná
opatření, přičemž některá z nich již byla realizována (více viz Výroční zpráva za rok 2016).
Na základě doposud zapracovaných opatření došlo ke zvýšení absorpční kapacity v rámci jarní a podzimní
výzvy roku 2017. ŘO OP Rybářství stále pracuje na podpůrných opatřeních, která by měla vést k jejímu
navyšování do budoucna.
Plánovaná opatření: V souladu s výsledky hodnocení ukončeného v dubnu 2017 plánuje ŘO OP Rybářství
realizaci dalších komunikačních aktivit pro zlepšení implementace OP. V roce 2017 byla 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.). ŘO OP Rybářství také průběžně realizuje semináře pro žadatele. Na jaře roku 2017
proběhly tři semináře věnující se nejčastějším zjištěním auditů a k daňové kontrole. Dále před podzimním
příjmem žádostí proběhly 3 semináře pro žadatele a příjemce se zaměřením na Pravidla a podmínky 11.
výzvy.
Na základě doporučení externí evaluace byla zároveň zrychlena administrace projektů opatření 5.3.
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předložených v rámci 11. výzvy na podzim roku 2017. V PU 3 ŘO OP Rybářství aktivně komunikuje se
žadateli a poskytuje jim metodickou podporu při realizaci jejich projektů.
S ohledem na cíle stanovené pro rok 2023 připravuje ŘO OP Rybářství revizi programového dokumentu.
Revize se bude týkat oblasti nastavení indikátorů, realokace finančních prostředků a úpravy
výkonnostního rámce.
Zpracování dat v souladu s novou dokumentací k rozhraní a propojení informačních systémů
Důležité je také upozornit na zásadní skutečnost týkající se podávání souhrnných žádostí o platby. V roce
2017 proběhlo intenzivní nastavování interface informačního systému mezi SZIF a monitorovacím
systémem v ČR (MS2014+), a to za účelem spuštění první certifikace již proplacených projektů
spolufinancovaných z ENRF. Koncem roku 2017 se úspěšně podařilo certifikovat prvních 52 projektů.
Proces nastavování plně funkčního interface je stále v procesu dokončování.
Přijatá opatření: ŘO OP Rybářství intenzivně jedná s dodavateli obou systémů, provádí koordinaci
propojení systémů.
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5.
INFORMACE O ZÁVAŽNÝCH PORUŠENÍCH PRAVIDEL A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH (ČL. 114 ODST.
2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014)
Informace a přijatá opatření týkající se případů závažných porušení pravidel podle čl. 10 odst. 1
a nedodržení podmínek trvalosti a nápravných opatření podle čl. 10 odst. 2.
K 31. 12. 2017 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 Definice podvodu
o Prevence a odhalování podvodu
o Rizika podvodů na straně projektu
 Karty podvodů
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 Varovné signály
o Rizika podvodů na straně SZIF
 Proškolování pracovníků
 Vymezení citlivých míst
o Rizika podvodů na straně zaměstnanců ŘO OP Rybářství
 Proškolování zaměstnanců
 Vytváření etické kultury
 Vymezení citlivých míst
o Rizika podvodů na straně žadatelů/příjemců
 Vytváření etické kultury
 Čestné prohlášení u Žádosti o podporu
Zpráva o podvodech je vyhotovována 2 x ročně a obsahuje následující témata:
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.
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Za rok 2017 nebylo v rámci ŘO OP Rybářství identifikováno podvodné jednání.
Za rok 2017 ŘO OP Rybářství provedl několik kroků v boji proti podvodům. V první
polovině roku 2017 proběhly semináře pro žadatele a příjemce, kde byli informování o
nulové toleranci podvodů v rámci operačního programu.
Ve druhé polovině roku 2017 proběhlo rozsáhlé školení pracovníků ŘO OP Rybářství
"Prevence podvodů v OP Rybářství 2014 - 2020". Na ŘO OP Rybářství školení proběhlo
formou samostudia. Školení bylo vždy zakončeno testem. Dále byli proškoleni pracovníci
regionálních odborů SZIF (RO SZIF) a centrálního pracoviště SZIF (CP SZIF). Na třech
RO SZIF proběhlo školení prezenční formou a na ostatních formou samostudia.
Dalším zásadním krokem v boji proti podvodům bylo provedení Sebehodnocení ŘO.
Sebehodnocení proběhlo 12/2017. ŘO sestavil tým, který se skládá z řídicích pracovníků
ŘO a ZS. Výsledkem Sebehodnocení je obsáhlý materiál zacílený na důsledné hodnocení
všech témat a rizik, jehož součástí je Akční plán. Akční plán obsahuje oblasti, kde jsou
nutná např. nápravná opatření či zlepšení.
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 MMR-NOK.
V současnosti není v rámci OP Rybářství evidována žádná nesrovnalost.
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). Vyhodnocuje se, kolik projektů u jednoho žadatele spadlo do rizik podvodu dle karet
podvodu. Bude se přihlížet i k počtu nesrovnalostí za posledních 6 měsíců u jednoho žadatele.
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6.
INFORMACE O OPATŘENÍCH V ZÁJMU DODRŽENÍ ČL. 41 ODST. 8 (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU)
Č. 508/2014)
Předkládá se shrnutí přijatých opatření týkající se pokroku při plnění ustanovení čl. 41 odst. 8 o prioritním
cíli zajistit až 60 % veřejné podpory odvětví drobného pobřežního rybolovu, včetně údajů o skutečném
podílu drobného pobřežního rybolovu v operacích financovaných v rámci opatření čl. 41 odst. 2
Kapitola je pro českou republiku nerelevantní.
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7.
INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH S CÍLEM ZAJISTIT ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍJEMCŮ (ČL. 114 ODST.
2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014)
Předkládá se shrnutí přijatých opatření v souladu s přílohou V nařízení o ENRF, se zvláštním zřetelem k
vnitrostátním právním předpisům včetně jakékoli použitelné prahové hodnoty týkající se zveřejňování
údajů fyzických osob
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).
V rámci zveřejňování údajů o fyzických osobách – podnikatelé, se ŘO OP Rybářství řídí aktuálními
zákonnými předpisy a doporučeními Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). O fyzických
osobách nejsou zveřejňovány žádné citlivé osobní údaje, které by napomáhaly dohledat konkrétní
žadatele.
Zveřejnění příjemců OP Rybářství je uvedeno na následujících odkazech:
PU 2: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priorityunie/priorita-unie-2/
PU 5: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priorityunie/priorita-unie-5/
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8.
ČINNOSTI VE VZTAHU K PLÁNU HODNOCENÍ A SHRNUTÍ HODNOCENÍ (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ
(EU) Č. 508/2014, ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
Mělo by být předloženo shrnutí činností uskutečněných v rámci provádění plánu hodnocení, včetně
opatření přijatých v návaznosti na závěry hodnocení.
Měl by být předložen souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která jsou k dispozici
z předchozího rozpočtového roku, s uvedením názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv.
Kromě toho by zde měl být poskytnut přístup k hodnocení, která byla zveřejněna podle čl. 54 odst. 4
nařízení (EU) č. 1303/2013.
Základní rámec Evaluačního plánu OP Rybářství 2014-2020 (dále jen „EP“) je součástí programového
dokumentu. V souladu s Metodickým pokynem MMR pro evaluace předkládá ŘO OP Rybářství každý
rok aktualizovanou verzi EP ke schválení členům Monitorovacího výboru. Poslední aktualizace EP byla
schválena na Monitorovacím výboru dne 16. 11. 2017. Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství rovněž
jednou ročně vyhotovuje Zprávu o plnění Evaluačního plánu s podrobným výčtem doporučení
vyplývajících z realizované evaluace, včetně uvedení stavu plnění nápravných opatření ze strany ŘO OP
Rybářství. V roce 2017 byla Zpráva o plnění EP představena členům MV na jarním zasedání dne 17. 5.
2017.
V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství, jejímiž členy jsou zástupci
SZIF, MMR-NOK a MZe. Pracovní skupina se schází 2 x ročně. V roce 2017 se první setkání Pracovní
skupiny uskutečnilo dne 28. 6. 2017, na jednání byla diskutována zejména doporučení z Procesního a
výsledkového hodnocení programu a byla stanovena konkrétní nápravná opatření včetně harmonogramu
jejich plnění. Na druhém setkání Pracovní skupiny dne 9. 10. 2017 byla projednána aktualizace
Evaluačního plánu a plán evaluačních aktivit pro rok 2018.
Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020
ŘO OP Rybářství realizoval v období od 7. 11. 2016 do 6. 4. 2017 Procesní a výsledkové hodnocení
programu, a to prostřednictvím externího evaluátora. Celkové náklady na evaluaci činily 927 tis. Kč (36,4
tis EUR). Cílem hodnocení bylo posouzení nastavení programu z hlediska systému a procesů s cílem
identifikovat slabá místa a bariéry v systému, které brání efektivní implementaci programu. Součástí
hodnocení bylo také ověření rozvojových potřeb, ověření nastavení komplementárních vazeb a
indikátorové soustavy. Hodnocen byl rovněž dosažený pokrok vůči stanoveným cílům OP Rybářství ve
vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství, vzhledem k aktuálnímu stavu implementace
programu však nebylo možné hodnotit účinnost intervencí. Výsledky hodnocení byly představeny ve
Výroční zprávě o implementaci programu za rok 2016 a také sloužily jako podklad pro vyhotovení Zprávy
o pokroku implementace Dohody o partnerství.
Po ukončení hodnocení byl ve spolupráci s ŘO OP Rybářství a SZIF vyhotoven Přehled doporučení
z evaluace (PDE), který zároveň definuje konkrétní nápravná opatření včetně úkolů a jejich
harmonogramu plnění. PDE je na úrovni ŘO OP Rybářství každý měsíc sledován a vyhodnocován. Stav
plnění úkolů vyplývajících z doporučení je rovněž jednou ročně prezentován na jednání Monitorovacího
výboru ve formě Zprávy o plnění Evaluačního plánu OP Rybářství.
Přehled hlavních zjištění a doporučení z Procesního a výsledkového hodnocení
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 Zavést systémovou práci s častými chybami a jejich komunikaci směrem k žadatelům. Vytvořit
publikaci častých chyb v rámci jednotlivých procesů resp. témat včetně uvedení dobré praxe.
 Zvážit možnost zvýšení počtu uvedených příkladů způsobu hodnocení jednotlivých kritérií v rámci
Pravidel pro žadatele a příjemce.
 Vzhledem k naplnění indikátoru Počet projektů zaměřených na inovace, poradenství a pojištění se
doporučuje zaměřit pozornost na zajištění informovanosti a podpory vedoucí ke zvýšení absorpční
kapacity v opatření 2.1. Inovace.
 Vzhledem k dosavadnímu nízkému zájmu o opatření 2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury a
2.3. Podpora nových chovatelů se doporučuje zaměřit pozornost ŘO OP Rybářství na zajištění
informovanosti a podpory vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity v této oblasti.
 Aby bylo možné realizovat záměr Vytváření organizací producentů a došlo k naplnění na něj
navázaných indikátorů, je nutné zaměřit pozornost ŘO OP Rybářství na zajištění informovanosti a
podpory pro potenciální žadatele.
 ŘO OP Rybářství by měl zvážit možnosti urychlení realizace a administrace projektů v rámci
opatření 5.3. Investice do zpracování produktů z důvodu zajištění dosažení finančního milníku PU
5.
 Žadatelé hodnotí informační zdroje do značné míry pozitivně, zejména ve vztahu k jejich
dostupnosti a dostatečnosti. Výhrady směřují spíše ke kvalitě informací a jejich přehlednosti.
Evaluátor doporučuje zkvalitnit informační materiály a aktivity pro žadatele, se zaměřením na
publikace jako Průvodce OP Rybářství 2014-2020 či vytvoření podrobných letáků / brožur k
jednotlivým opatřením. Více využívat semináře a rozšířit možnosti osobních konzultací s
pracovníky ŘO i SZIF a zvážit vypracování evidence dobré a špatné praxe.
 S ohledem na plnění milníku PU 3 pro rok 2018, tj. realizace 1 projektu zaměřeného na podporu
shromažďování, správy a využívání údajů, je nutné zintenzivnit jednání se žadatelem ohledně
finální podoby intervencí v opatření 3.1. Shromažďování údajů tak, aby bylo možné zahájit
realizaci projektu v co nejkratším časovém horizontu.
Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA)
Evaluace VNSPA byla zpracována na základě požadavku Sdělení Komise k Strategickým zásadám
udržitelného rozvoje akvakultury v EU (COM/2013/0229), které ukládá provést hodnocení naplňování
strategie do konce roku 2017. Hodnocení bylo realizováno interně prostřednictvím Evaluační jednotky ŘO
OP Rybářství a bylo zaměřeno na posouzení dosahování pokroku jednotlivých priorit VNSPA, k jejichž
naplňování dochází především prostřednictvím opatření nastavených v OP Rybářství 2014-2020.
Hodnocení bylo provedeno v období od 1. do 30. 11. 2017, a to v souladu s metodikou EK, která obsahuje
sadu evaluačních otázek pro jednotlivé oblasti VNSPA. Pro zodpovězení otázek byla použita syntéza
poznatků ze Strategie resortu MZe do roku 2030, Marketingové studie odvětví akvakultury, Komunikační
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strategie OP Rybářství, Interní evaluace 1. a 2. výzvy OP Rybářství, Procesního a výsledkového
hodnocení OP Rybářství a věcného posouzení pokroku implementace opatření OP Rybářství s využitím
dat k 1. 11. 2017. Vzhledem k pozdnímu přijetí nařízení o ENRF došlo i k pozdnímu zahájení
implementace OP Rybářství 2014-2020 (první výzvy byly vyhlášeny na podzim roku 2015). Efekty
opatření ani jejich dopady nebylo proto možné ve stanoveném období měřit. ŘO OP Rybářství plánuje
posoudit účelnost a účinnost intervencí na přelomu roku 2018/2019 a dopady budou vyhodnoceny
pravděpodobně ke konci programového období.
Obecně z evaluace VNSPA nevzešla žádná nová opatření ani závažná zjištění, která by měla vést k revizi
strategie pro sektor akvakultury v ČR. Pro naplňování cílů strategie je zásadní, aby ČR i nadále
podporovala realizaci projektů v rámci příslušných opatření OP Rybářství 2014-2020. Aktivity
realizované prostřednictvím současného operačního programu mají potenciál poskytnout v delším
časovém horizontu požadované pozitivní změny v sektoru akvakultury tak, jak jsou ve strategii stanoveny.
Z tohoto důvodu je zároveň důležité, aby charakter a zaměření podpor do odvětví akvakultury zůstalo
i v budoucnu konzistentní se současným nastavením OP Rybářství 2014-2020.
Uveřejnění zpráv z hodnocení dle čl. 54 (odst. 4) nařízení č. 1303/2013
Interní evaluace 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014-2020:
http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava___evaluace_1._a_2.__vyzvy_OP_Rybarstvi_20
14___2020.pdf
Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-amonitoring/procesni-a-vysledkove-hodnoceni-op.html
Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-amonitoring/evaluace-viceleteho-narodniho.html
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9.

SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (ČL. 50 ODST. 9 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Shrnutí obsahu výročních zpráv o provádění určené občanům by mělo být zpřístupněno veřejnosti a
nahráno jako samostatný soubor ve formě přílohy výroční zprávy o provádění.
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10.

CS

ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČL. 46 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
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11.

POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

11.1.

Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu

Ke každé prioritě Unie by mělo být provedeno posouzení týkající se poskytnutých informací a údajů
uvedených v části A a pokroku při dosahování cílů programu (obsahující závěry a doporučení
z hodnocení)
Priorita Unie
Posouzení údajů a pokroku při
dosahování cílů programu
2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a
konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné rybářské politiky
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
7 - Technická pomoc
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11.2. Posouzení toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich konečné
naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření
Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich
konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření
Priorita Unie

Posouzení toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům
dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění,
s uvedením případných přijatých nebo plánovaných
nápravných opatření

2 - Podpora environmentálně udržitelného,
inovativního a konkurenceschopného rybolovu
založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné rybářské
politiky
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
7 - Technická pomoc
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12.

HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

12.1. Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním důrazem
na roli partnerů při provádění programu.

12.2. Hodnocení provádění konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené v článku 7
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace, včetně
přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která byla provedena s cílem začlenit
do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů.

12.3. Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na jeho
podporu.

CS

48

CS

13.

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O PODPOŘE CÍLŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZMĚNY KLIMATU (ČL.
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

50 ODST. 4

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.
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14.
INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (ČL. 50 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (EU) Č.
1303/2013)
Měly by být předloženy informace a posouzení příspěvku operačního programu k dosažení cílů strategie
Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

CS

50

CS

15.

ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (ČL. 50 ODST. 2
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)
Pokud z posouzení pokroku dosaženého vzhledem k milníkům a cílům ve výkonnostním rámci vyplývá,
že některých milníků a cílů nebylo dosud dosaženo, měly by členské státy uvést důvody, kvůli nimž se
jich nepodařilo dosáhnout, ve zprávě za rok 2019 (milníky) a ve lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1303/2013 (cíle)
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16.

PŘÍPADNĚ PŘÍNOS K MAKROREGIONÁLNÍM STRATEGIÍM A STRATEGIÍM PRO
POBŘEŽNÍ OBLASTI

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 "Obsah programů", čl. 96 odst. 3 písm. e) "Obsah,
přijetí a změna operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost", čl. 113 odst. 3, čl. 4
písm. d) "Prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost" a příloha 1 oddíl 7.3 "Příspěvek
hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti" má tento program
přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti
A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators, or
Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme? The answer is
NO.
B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSDR?
The answer is NO.
C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR? The answer is NO.
Does your programme plan to invest in the EUSDR in the future? Please elaborate (1 specific sentence)
Investment in EUSDR is not defined in our Strategic National Plan for our OP Fisheries








CS

Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
Strategie pro přímořskou oblast Atlantiku (ATLSBS)
Strategie pro přímořské oblasti WestMED (WestMED)
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EUSDR
Pilíř (pilíře) a prioritní oblast(i), pro něž je program relevantní:














CS

Pilíř
Prioritní oblast
1 - Propojení Podunají
1.1 - Mobilita – vodní doprava
1 - Propojení Podunají
1.2 - Mobilita – železniční, silniční a letecká doprava
1 - Propojení Podunají
1.3 - Energetika
1 - Propojení Podunají
1.4 - Kultura a cestovní ruch
2 Ochrana životního prostředí v 2.1 - Kvalita vody
Podunají
2 Ochrana životního prostředí v 2.2 - Rizika pro životní prostředí
Podunají
2 Ochrana životního prostředí v 2.3 - Biologická rozmanitost, krajiny, kvalita ovzduší
Podunají
a půdy
3 - Budování prosperity v Podunají
3.1 - Znalostní společnost
3 - Budování prosperity v Podunají
3.2 - Konkurenceschopnost
3 - Budování prosperity v Podunají
3.3 - Lidé a dovednosti
4 - Posílení Podunají
4.1 - Institucionální kapacita a spolupráce
4 - Posílení Podunají
4.2 - Bezpečnost
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Jaká opatření nebo mechanismy byly použity k lepšímu navázání programu na EUSDR?:
A. Podílejí se makroregionální koordinátoři (hlavně národní koordinátoři, koordinátoři prioritních
oblastí nebo členové řídicích skupin) na činnosti monitorovacího výboru programu??
Ano 

Ne 

B. Pokud jde o kritéria výběru, byly přiděleny body navíc zvláštním opatřením na podporu EUSDR
Ano  Ne 
C. Byly z programu investovány finanční prostředky EU do EUSDR
Ano  Ne 
Jsou v rámci vašeho programu v budoucnu plánovány investice do EUSDR? Rozveďte prosím
(jednou větou)
Nejsou
A. Podílejí se makroregionální koordinátoři (hlavně národní koordinátoři, koordinátoři prioritních
oblastí nebo členové řídicích skupin) na činnosti monitorovacího výboru programu?

Jaká opatření nebo mechanismy byly použity k lepšímu navázání programu na EUSDR?
Nepřispívá

CS

54

CS

Dokumenty
Název dokumentu
Výroční zpráva OP Rybařství 2017 Shrnutí

CS

Typ dokumentu
Shrnutí pro veřejnost

Datum dokumentu

Místní ref. č.

16.5.2018

Ref. č. Komise
Ares(2018)2603312

55

Soubory
Výroční zpráva OP Rybařství Shrnutí

Datum odeslání
18.5.2018

Odeslal(a)
nhipmaev

CS

Poslední výsledky validace
Závažnost
Info

CS

Kód

Zpráva
Verze zprávy o provádění byla validována

56

CS

