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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Key information on the implementation of the Operational Programme for the year 
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator 
data.

Výroční zpráva Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 
nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním 
a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva zahrnuje roky 2014 a 2015.

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Operační program Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“) je nástrojem 
čerpání podpory z ENRF, přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje 
priority Unie v oblasti udržitelného rozvoje akvakultury.

Cílem OP Rybářství je především 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 definovaných v 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).

Rok 2014  

V roce 2014 byl OP Rybářství dokončován a neformálně vyjednáván s EK.

Pro zajištění aktivního přístupu partnerů k přípravě OP Rybářství se v roce 2014 
uskutečnily tři Odborné skupiny OP Rybářství (dále jen „OS OP Rybářství“), na kterých 
byl projednáván aktuální návrh OP Rybářství. OS OP Rybářství zasedala 2x i v roce 
2015 k projednání hodnotících kritérií a způsobilých výdajů. Zasedání OS OP Rybářství 
budou uskutečněna i v následujících letech.

Koncem roku 2014 zahájil Řídící orgán OP Rybářství (dále jen „ŘO OP Rybářství“) 
formální vyjednávání OP Rybářství s EK. Dne 10. 12. 2014 ŘO OP Rybářství předložil 
EK návrh OP Rybářství ke schválení. Předložený návrh dle stanoviska Generálního 
ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov byl připraven pro přijetí, nicméně EK 
nemohla programový dokument schválit do té doby, než budou splněny závazky týkající 
se Zákona o státní službě uvedené v Dohodě o partnerství. EK následně schválila 
programový dokument dne 2. 6. 2015.

Rok 2015

Monitorovací výbor OP Rybářství

Dne 26. 2. 2015 se uskutečnilo 0. zasedání Monitorovacího výboru s cílem včasné 
a efektivní přípravy implementace OP Rybářství. Na 0. zasedání byl projednán a 
schválen Statut a jednací řád Monitorovacího výboru, Strategický realizační plán (dále 
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jen „SRP“), hodnotící kritéria (pro opatření vyhlašovaná v 1. a 2. výzvě (2.1 Inovace, 
2.2 Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 2.4 
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 2.5 Akvakultura poskytující 
environmentální služby a 5.3 Investice do zpracování produktů) a Publikační a 
propagační plán OP Rybářství. Dále byl projednáván Etický kodex, způsobilé výdaje (k 
výše uvedeným opatřením u hodnotících kritérií) a Evaluační plán.

Dne 22. 6. 2015 se uskutečnilo 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru. Na 1. řádném 
zasedání byl znovu projednán a schválen Statut a jednací řád Monitorovacího výboru, 
hodnotící kritéria (pro opatření vyhlašovaná v 1. a 2. výzvě) a SRP. Dále byl 
projednáván Etický kodex, způsobilé výdaje (pro opatření vyhlašovaná v 1. a 2. výzvě), 
Společná komunikační strategie a Evaluační plán a členům byl představen informační 
systém MS2014+.

Dne 18. 11. 2015 se uskutečnilo 2. řádné zasedání Monitorovacího výboru. Na 2. 
řádném zasedání s ohledem na povinnost schválit hodnotící kritéria Monitorovacím 
výborem do šesti měsíců od schválení programu byla hodnotící kritéria pro všechna 
zbývající opatření (2.2 Produktivní investice do akvakultury záměr b) Diverzifikace 
akvakultury, 2.3 Podpora nových chovatelů, 3.1 Shromažďování údajů, 3.2 
Sledovatelnost produktů, 5.1 Plány produkce, 5.2 Uvádění produktů na trh, záměr a) 
Vytváření organizace producentů a záměr b) Propagační kampaně) schválena. Schválen 
byl také SRP, Roční komunikační plán a Evaluační plán. Dále byly projednávány 
způsobilé výdaje, naplňování předběžných podmínek a Zpráva o realizaci projektů 
Technické pomoci.

Projekty Technické pomoci jsou zaměřeny na přípravu, řízení, monitorování a 
hodnocení OP Rybářství a dále na publicitu, propagační opatření aj.

Pravidla pro žadatele a příjemce

ŘO OP Rybářství připravil ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem Pravidla pro 
žadatele a příjemce z OP Rybářství na opatření vyhlášená v 1. a 2. výzvě a na 
Technickou pomoc. Po jejich schválení ministrem zemědělství byla Pravidla pro 1. 
výzvu zveřejněna dne 31. 7. 2015 a pro 2. výzvu dne 25. 8. 2015 na internetových 
stránkách MZe www.eagri.cz.

Pravidla stanovují podmínky pro poskytování podpory v rámci OP Rybářství a jsou 
určena pro žadatele a příjemce podpory. Pravidla jsou tvořena Částí A – obecnou částí, 
která stanovuje společné podmínky pro poskytnutí podpory a Částí B – specifickou částí 
pro konkrétní opatření, resp. záměr.

Výzvy pro příjem Žádostí o podporu

1. výzva

Na přelomu října/listopadu 2015 (21. 10. - 18. 11. 2015) byla vyhlášena 1. výzva pro 
příjem Žádostí o podporu na projekty opatření 2.1 Inovace, 2.2 Produktivní investice do 
akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné 
systémy s dočišťováním, 5.3 Investice do zpracování produktů a 2.5 Akvakultura 
poskytující environmentální služby (vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských 
revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry).

Celkem bylo zaregistrováno 129 Žádostí o podporu ve výši cca 184 mil. Kč (6,7 mil. 
EUR)[1]; z toho do opatření 2.1 Inovace 5 projektů ve výši cca 3 mil. Kč (113 tis. 
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EUR), opatření 2.2 a) Produktivní investice do akvakultury 100 projektů ve výši cca 102 
mil. Kč (3,7 mil. EUR), opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním 17 projektů ve výši cca 75 mil. Kč (2,7 mil. EUR) a opatření 5.3 
Investice do zpracování produktů 7 projektů ve výši cca 3 mil. Kč (122 tis. EUR).

2. výzva

Na přelomu října/listopadu 2015 (21. 10. - 18. 11. 2015) byla vyhlášena 2. výzva pro 
příjem Žádostí o podporu na projekty opatření 2.5 Akvakultura poskytující 
environmentální služby.

Celkem byly zaregistrovány 4 projekty ve výši cca 4 mil. Kč (147 tis. EUR).

Kontinuálně probíhal příjem projektů Technické pomoci.

Čerpání finančních prostředků

Ke dni 31. 12. 2015 nebyl žádný projekt schválen, tj. nebylo vydáno žádné Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace/Stanovení výše výdajů.

Audit designace

V roce 2015 ŘO OP Rybářství připravoval podklady pro zahájení auditu designace, 
který bude provádět Auditní orgán Ministerstva financí. ŘO OP Rybářství připravoval 
zejména následující podklady: Řídící dokumentaci, která se skládá ze čtyř částí: 
Operační manuál, Dohoda o Delegování a směrnice Státního zemědělského 
intervenčního fondu (dále jen „SZIF“), Pravidla pro žadatele a příjemce a Popis funkcí 
a postupů zavedených pro Řídící orgán a Certifikační orgán, Analýzu administrativní 
kapacity, Statuty a Jednací řády Plánovací, Hodnotící a Přezkumné komise (více viz 
Příloha č. 2) a Odborné skupiny aj.

[1] Finanční údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2015 = 27,279 Kč / 1 €.
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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES

3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

Information should be provided as short and general commentary on the implementation 
of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference 
to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.

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

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

Na přelomu října/listopadu 2015 byla 
vyhlášena 1. a 2. výzva pro příjem Žádostí 
o podporu na projekty opatření 2.1 
Inovace, 2.2 Produktivní investice do 
akvakultury, záměr a) Investice do 
akvakultury, 2.4 Recirkulační zařízení 
a průtočné systémy s dočišťováním a 2.5 
Akvakultura poskytující environmentální 
služby (vysazování úhoře říčního do 
vybraných rybářských revírů v povodí řeky 
Labe a řeky Odry). V těchto výzvách 
nastala nižší absorpční kapacita oproti 
předpokládané absorpční kapacitě na 
základě zkušeností z programového období 
2007 - 2013. Z tohoto důvodu ŘO OP 
Rybářství provedl dotazníkové šetření mezi 
žadateli a potenciálními žadateli, zpracoval 
analýzu a navrhl řešení (více viz kapitola č. 
4.2).

3 - Podpora provádění společné rybářské 
politiky

V září 2015 se konalo jednání OS OP 
Rybářství, na kterém byla prodiskutována 
hodnotící kritéria a číselníky způsobilých 
výdajů k opatřením 3.1 Shromažďování 
údajů a 3.2 Sledovatelnost produktů. 
Následně na Monitorovacím výboru 
v listopadu 2015 byly projednány číselníky 
způsobilých výdajů a revidovaná hodnotící 
kritéria na základě připomínek byla 
schválena.

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování Na přelomu října/listopadu 2015 byla 
vyhlášena 1. výzva pro příjem Žádostí o 
podporu na projekty opatření 5.3 Investice 



CS 6 CS

Union priority Key information on the implementation of 
the priority with reference to key 
developments, significant problems and 
steps taken to address these problems
do zpracování produktů. Zaregistrováno 
bylo méně projektů s nižší finanční 
hodnotou oproti předpokládané absorpční 
kapacitě na základě zkušeností 
z programového období 2007 - 2013. 
Z tohoto důvodu ŘO OP Rybářství provedl 
dotazníkové šetření mezi žadateli a 
potenciálními žadateli, zpracoval analýzu a 
navrhl řešení.

7 - Technická pomoc ŘO OP Rybářství v srpnu 2015 připravil 
v souladu s právními předpisy EU a ČR 
a v souladu s Jednotným metodickým 
prostředím (dále jen „JMP“) Pravidla pro 
Technickou pomoc. V souladu s Pravidly 
a plánem realizace projektů Technické 
pomoci byly připraveny první projekty, 
které byly registrovány v lednu a únoru 
2016. Vzhledem k počátku implementace 
programu předpokládá ŘO OP Rybářství 
realizaci vyššího počtu projektů především 
v následujících dvou letech. Projekty 
budou zaměřeny na evaluace, které je 
nutné realizovat v souladu s Evaluačním 
plánem OP Rybářství, analýzy/studie, 
hodnocení projektů, informování žadatelů, 
publicitu apod.

Příjem žádostí o podporu z Technické 
pomoci byl zahájen v prosinci 2015, jedná 
se o kontinuální výzvu. K 31. 12. 2015 
byla zaregistrována první Žádost o podporu 
na realizaci Výroční konference 2015 - 
OP Rybářství.

ŘO OP Rybářství vypracoval plán 
projektů, které budou realizovány 
z opatření Technická pomoc OP Rybářství. 
Příprava projektů probíhá v souladu 
s nastaveným plánem.
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority 5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2015

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v 
organizacích producentů

thousand Euros 2 309,00000 0,00000 0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v 
organizacích producentů

tonnes 600,00000 0,00000 0,00000

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

95210 - Produkce zpracovaných ryb tuna 650,00000 0,00000 0,00000

Specific objective Result indicator 2014

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v 
organizacích producentů

0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v 
organizacích producentů

0,00000

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

95210 - Produkce zpracovaných ryb 0,00000
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Specific objective 1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

03 5.1 - Počet organizací 
producentů nebo sdružení 
organizací producentů, jejichž 
plány produkce a uvádění 
produktů na trh se podporují

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

03 5.2 - Počet projektů 
zaměřených na opatření pro 
uvádění produktů na trh 
a podporu skladování

5,00 0,00 0,00 0,00

Specific objective 2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

01 - Článek 69 Zpracování produktů 
rybolovu a akvakultury

03 5.3 - Počet projektů 
zaměřených na zpracování

 33,00 0,00 0,00 0,00

Union priority 2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech
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Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2015

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

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

tonnes 16,00000 0,00000 0,00000

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

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

thousand Euros 34,00000 0,00000 0,00000

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

95515 - Udržení objemu akvakulturní 
produkce

tuna 200,00000 0,00000 0,00000

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

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

tonnes 182,00000 0,00000 0,00000

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

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

thousand Euros 400,00000 0,00000 0,00000

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

95515 - Udržení objemu akvakulturní 
produkce

tuna 1 300,00000 0,00000 0,00000



CS 10  CS

Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2015

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

2.5 - Změna objemu produkce systémů s 
recirkulací

tonnes 1 100,00000 0,00000 0,00000

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

97101 - Množství vysazeného úhoře kg 2 000,00000 0,00000 0,00000

Specific objective Result indicator 2014

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

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

0,00000

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

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

0,00000

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

95515 - Udržení objemu akvakulturní 
produkce

0,00000

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

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků 
akvakultury včetně zlepšení 

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

0,00000
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Specific objective Result indicator 2014
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

95515 - Udržení objemu akvakulturní 
produkce

0,00000

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

2.5 - Změna objemu produkce systémů s 
recirkulací

0,00000

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

97101 - Množství vysazeného úhoře 0,00000
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Specific objective 1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

01 - Článek 47 Inovace 03 2.1 - Počet projektů 
zaměřených na inovace, 
poradenské služby

18,00 0,00 0,00 0,00

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

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

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

03 2.2 - Počet projektů 
zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury

 415,00 0,00 0,00 0,00

02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících udržitelnou 
akvakulturu

03 2.5 - Počet projektů 
zaměřených na obecnou 
podporu lidského kapitálu v 
oblasti akvakultury a nových 
chovatelů v oblasti akvakultury

40,00 0,00 0,00 0,00

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

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

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

06 2.2 - Počet projektů 
zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury

 20,00 0,00 0,00 0,00

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

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální služby

06 2.3 - Počet projektů 
zaměřených na snížení dopadu 
akvakultury na životní prostředí 
(environmentální řízení, 
systémy auditu, 
environmentální služby 
ekologické akvakultury)

11,00 0,00 0,00 0,00
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Union priority 3 - Podpora provádění společné rybářské politiky

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective Result indicator Measurement unit Target value (2023) Cumulative value 2015

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

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

% 100,00000 0,00000 0,00000

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

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

kontrola 800,00000 0,00000 0,00000

Specific objective Result indicator 2014

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

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

0,00000

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

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

0,00000
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Specific objective 1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

01 - Článek 77 Shromažďování údajů 06 3.2 - Počet projektů 
zaměřených na podporu 
shromažďování, správy 
a využívání údajů

 2,00 0,00 0,00 0,00

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

Table 2: Output indicators for EMFF

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into 
the performance 
framework

Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

01 - Článek 76 Kontrola a vynucování 06 3.1 - Počet projektů 
zaměřených na provádění 
systému Unie pro kontrolu, 
inspekci a vynucování

10,00 0,00 0,00 0,00
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Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority Milestone (2018) Target value (2023) Cumulative value 2015 2014

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

3 916 209,00 22 688 120,00 0,00 0,00 0,00

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

100 000,00 2 441 269,00 0,00 0,00 0,00

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

740 019,00 4 287 220,00 0,00 0,00 0,00

7 - Technická pomoc
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3.3. Financial data

Table 4: Financial data for the EMFF
Union priority Selected specific objective Thematic 

objective
Measure Total public 

contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing rate 
(%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

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

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

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

03 01 - Článek 47 Inovace 1 289 960,00 967 470,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

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

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

03 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% 0,00 0,00 0,00%

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

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

03 02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících 
udržitelnou akvakulturu

2 238 460,00 1 678 845,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

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

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

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

5 918 640,00 4 438 980,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

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

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

06 01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální služby

1 479 660,00 1 109 745,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

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

06 01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

2 441 269,00 1 953 015,00 80,00% 0,00 0,00 0,00%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing rate 
(%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

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

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

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

06 01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

777 778,00 700 000,00 0,00 90,00% 0,00 0,00 0,00%

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

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

644 980,00 483 735,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

3 035 200,00 2 276 400,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

03 01 - Článek 69 Zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury

4 287 220,00 3 215 415,00 1 286 166,00 75,00% 1 286 166,00 0,00 0,00%

Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

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

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

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

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

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

Number of 
operations 
selected

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

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

03 01 - Článek 47 Inovace 0,00 0,00 0,00 0

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0

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

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

03 02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících 
udržitelnou akvakulturu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

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

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

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

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

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

Number of 
operations 
selected

podmínek, zejména v případě 
malých a středních podniků

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0

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

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

06 01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální služby

0,00 0,00 0,00 0

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

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

06 01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

0,00 0,00 0,00 0

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

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

06 01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

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

0,00 0,00 0,00 0

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

0,00 0,00 0,00 0

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

03 01 - Článek 69 Zpracování produktů 
rybolovu a akvakultury

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

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

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

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

0,00

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

0,00

3 - Podpora provádění společné rybářské 
politiky

0,00

4 - Zvyšování zaměstnanosti a územní 
soudržnosti

0,00

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování 0,00

6 - Podpora provádění integrované námořní 
politiky

0,00

7 - Technická pomoc 0,00

TOTAL OP 0,00
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4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN

4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

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

Criteria not 
fulfilled

Action to be taken Deadline Bodies responsible 
for fulfilment

Action 
completed 
by the 
deadline

Criteria 
fulfilled

Expected date 
for full 
implementation 
of remaining 
actions

Commentary
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4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective 
measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

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 a tedy spuštění výzev 
pro příjem Žádostí o podporu až v roce 2015, což může mít mimo jiné i negativní vliv 
na čerpání operačního programu.

Přijatá opatření: S cílem včasné a efektivní přípravy implementace OP Rybářství a 
plnění nastavených cílů v SRP se uskutečnilo 0. zasedání Monitorovacího výboru, kde 
byla projednána především hodnotící kritéria a způsobilé výdaje pro opatření 
vyhlašovaná v 1. a 2. výzvě. Následně byla hodnotící kritéria schválena na 1. řádném 
zasedání Monitorovacího výboru v červnu 2015. Za účelem čerpání operačního 
programu byla pro 1. výzvu stanovena alokace s ohledem na plnění pravidla n+3 a 
milníků.

Začátek nového programového období

Potenciální žadatelé se seznamují s novým operačním programem, podmínkami čerpání 
dotace, orientují se v nových Pravidlech pro žadatele a příjemce a jiné.

Přijatá opatření: ŘO OP Rybářství uspořádal tři Semináře pro žadatele a příjemce se 
zaměřením na obecné informace o OP Rybářství a o opatřeních z 1. a 2. výzvy pro 
příjem Žádostí o podporu, systém administrace Žádosti o podporu a Portál farmáře. Pro 
zájemce o podporu ŘO OP Rybářství vypracoval také Průvodce OP Rybářství 2014 - 
2020. Všechny důležité informace pro žadatele a příjemce jsou uvedeny na webových 
stránkách.

Souběh dvou programových období

Ukončování OP Rybářství 2007 - 2013 a současně zahájení implementace OP Rybářství 
2014 - 2020 je časově a administrativně náročné.

Přijaté opatření: Navýšení administrativní kapacity na ŘO OP Rybářství, nicméně je 
žádoucí dále administrativní kapacitu navýšit.

Jednotné metodické prostředí 

Implementace pravidel vyplývajících z JMP přináší kromě pozitiv také negativní 
důsledky. Na straně ŘO OP Rybářství se jedná o zvýšenou administrativu spojenou se 
splněním povinností stanovených v metodických pokynech MMR.

Přijaté opatření: Navýšení administrativní kapacity na ŘO OP Rybářství, nicméně je 
žádoucí dále administrativní kapacitu navýšit.

Audit designace

Provedení a příprava podkladů na audit designace je časově a administrativně náročná.

Přijaté opatření: Navýšení administrativní kapacity na ŘO OP Rybářství, nicméně je 
žádoucí dále administrativní kapacitu navýšit.
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Nízká absorpční kapacita - dotazníkové šetření

Žadatelé podali v 1. a 2. výzvě nižší počet žádostí na nižší objem finančních prostředků 
oproti předpokladu a zkušeností z předchozího programového období.

ŘO OP Rybářství provedl dotazníkové šetření mezi žadateli a potenciálními žadateli, 
zpracoval analýzu a navrhl řešení.

Žadatelé, kteří Žádost o podporu podali, se nejčastěji potýkali s krátkou lhůtou pro 
podání Žádosti o podporu, s nepřehlednými formuláři pro podání Žádosti o podporu 
a nedostatečnými instrukcemi pro vyplnění a zaslání Žádosti o podporu.

Nejčastější důvody, proč respondenti nepodali Žádost o podporu v rámci opatření 2.1 a 
5.3, jsou následující:

 nesplnění požadavků hodnotících kritérií,
 nedostatek vlastních zdrojů na financování projektu,
 zaměření (předmět podpory) vyhlášené výzvy neodpovídalo potřebám,
 lhůta pro podání Žádosti o podporu byla příliš krátká.

Respondenti dále navrhovali doporučení vůči ŘO OP Rybářství a zprostředkujícímu 
subjektu - SZIF při plánování dalších výzev.

Nejčastěji byla zmiňována následující doporučení:

 zjednodušit formuláře a samotný proces,
 nevyhlašovat výzvy v období výlovů, tedy na podzim a na jaře, kdy jsou rybáři 

nejvíce vytížení,
 upravit Pravidla pro žadatele a příjemce a zveřejnit je dříve,
 prodloužit lhůtu pro podání Žádostí o podporu.

Přijatá opatření:

Podněty respondentů

Krátká lhůta pro podání žádosti                          

Reakce ŘO OP Rybářství a vyhodnocení podnětů, příp. přijaté opatření

V dalších výzvách bude snahou ŘO OP Rybářství prodloužit lhůtu pro podání Žádostí o 
podporu o 1 – 2 týdny.

Podněty respondentů

Složitost a nepřesnosti ve formulářích Žádosti, nesrozumitelná Pravidla a chyby 
v instrukcích

Reakce ŘO OP Rybářství a vyhodnocení podnětů, příp. přijaté opatření

S výsledky dotazníku byl seznámen SZIF a proběhla jednání vedoucí ke zjednodušení 
formulářů a instrukcí. Nepřesnosti Pravidel odstraňuje ŘO OP Rybářství jejich 
aktualizací.

Pozn. ŘO OP Rybářství však musí dodržovat podmínky JMP a požadavky na sběr dat. 
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Zjednodušováním nelze ohrozit monitorování programu.

Podněty respondentů

Zájemci u opatření 2.1 a 5.3 navíc uvádí nedostatek vlastních zdrojů pro financování a 
nízké procento podpory

Reakce ŘO OP Rybářství a vyhodnocení podnětů, příp. přijaté opatření

U opatření 2.1 Inovace ŘO OP Rybářství provede analýzu možností zvýšení míry 
podpory.

Podněty respondentů

Nespokojenost respondentů s načasováním výzev, které vždy spadají do období jarních 
a podzimních výlovů

Reakce ŘO OP Rybářství a vyhodnocení podnětů, příp. přijaté opatření

V současné době je dohodnut souběh výzev OP Rybářství a Programu rozvoje venkova 
z důvodů plánování práce a administrativních kapacit SZIF. V rámci 3. a 4. výzvy 
v roce 2016 proběhl příjem Žádostí o podporu v květnu. Tento termín nespadá do 
období jarních výlovů.

 

Kromě výše uvedených opatření budou v rámci revize OP Rybářství rozšířeni příjemci 
podpory opatření 5.3 Investice do zpracování produktů o zpracovny ryb.

Vývoj informačního systému MS2014+

Portál MS2014+ je určen především pro administraci, správu a monitoring projektů v 
rámci příslušných operačních programů. V OP Rybářství je k administraci a správě 
programu využíván primárně informační systém SZIF, který je s MS2014+ propojen 
přes rozhraní.  Do MS2014+ budou přenášena především data k vyhodnocování Dohody 
o partnerství.

Přijatá opatření: 

Pro monitorování dokončení funkčního rozhraní mezi informačním systémem SZIF 
a MS2014+ se provádí pravidelná vyhodnocování pokroku provedených prací, konají se 
pracovní jednání za účasti zástupců MZe, SZIF, MMR, SAP a Tesco SW. Přenos 
testovacích dat je kontrolován jak z hlediska technického, tak z hlediska věcného 
přenosu. Bylo dosaženo významného pokroku v testování a předpokládáme, že první 
část rozhraní bude nasazena do produkčního prostředí v dubnu roku 2016.
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5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) 
OF REGULATION (EU) NO 508/2014

Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article 
10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article 
10(2).

K 31. 12. 2015 nejsou identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřípustnosti 
žádostí a k nedodržení podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF.
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6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set 
out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be 
ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale 
coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)

Kapitola není relevantní pro ČR.
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7. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation, 
with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding 
the publication of data of natural persons

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).
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8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE 
EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2) 
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation 
of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.

A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that 
have become available during the previous financial year, with reference of name and 
reference period of the evaluation reports used.

Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to 
Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.

Základní Evaluační plán OP Rybářství je součástí programového dokumentu, který EK 
 schválila dne 2. 6. 2015. V rámci první revize OP Rybářství, která bude zahájena v roce 
2016, bude  Evaluační plán upřesněn, a to zejména v části věnované jednotlivým 
evaluačním činnostem OP Rybářství.

Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství (dále jen „EJ ŘO“) následně vyčlenila Evaluační 
plán jako samostatný dokument s cílem podrobněji rozpracovat jednotlivé kapitoly 
a zároveň zapracovat do plánu požadavky Metodického pokynu pro evaluace Národního 
orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR-NOK“).

V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství (dále jen 
„PS EJ ŘO“), která dne 24. 9. 2015 projednala aktualizaci evaluačního plánu a činnosti 
plánované na období 2016 - 2018. Členy PS EJ ŘO jsou zástupci SZIF, MMR-NOK 
a MZe. Po zapracování připomínek členů PS byl Evaluační plán konzultován 
s Evaluační jednotkou MMR-NOK. Následně byl Evaluační plán předložen členům 
Monitorovacího výboru OP Rybářství, kteří jej schválili na jednání dne 18. 11. 2015.

EJ ŘO se zúčastňuje pravidelných jednání Pracovní skupiny pro evaluace na úrovni 
MMR-NOK, na kterých je koordinována činnost všech řídících orgánů. Kontinuálně 
dochází také k rozvoji evaluačních kapacit. MMR-NOK pořádá semináře zaměřené na 
tematiku evaluací, kterých se zástupce EJ ŘO účastní. V rámci těchto seminářů probíhá 
výměna zkušeností v oblasti hodnocení všech operačních programů s cílem sdílet 
dobrou praxi.

Realizace hodnocení a přijatá opatření

V roce 2015 nebyla dokončena žádná hodnocení a nevznikla tudíž doporučení pro 
nápravná opatření.

EJ ŘO v souladu se schváleným Evaluačním plánem připravuje veřejné zakázky, jejichž 
cílem je realizace hodnocení naplánovaných pro roky 2016 – 2018.
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9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a 
separate file in the form of annex to the AIR.
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10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

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

For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data 
provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme 
(incorporating the findings and recommendations of evaluations)

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

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

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

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky
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11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient 
to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or 
planned

An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and 
targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions 
taken or planned, where appropriate

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

5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

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

3 - Podpora provádění společné rybářské 
politiky
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12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION 
(EU) NO 1303/2013)

12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account 
the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership 
and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the 
implementation of the programme.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account 
the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of 
equality between men and women and non-discrimination, including accessibility 
for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the 
integration of the gender perspective in the Operational Programme.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account 
the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable 
development, including an overview of the actions taken to promote sustainable 
development.
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13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) 
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data. 
A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is 
lower than the planned.



CS 35 CS

14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION 
(EU) NO 1303/2013)

Information and assessment should be provided on the Operational Programme's 
contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth.
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE 
FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

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

Název dokumentu Typ dokumentu Datum 
dokumentu Místní ref. č. Ref. č. Komise Soubory Datum odeslání Odeslal(a)

Shrnutí pro veřejnost Shrnutí pro veřejnost 6.6.2016 Ares(2016)26154
94

Shrnutí pro veřejnost 6.6.2016 nhipmaev


