
  
   
 

 

 

PROCESNÍ A VÝSLEDKOVÉ HODNOCENÍ OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 

 

Průběžné hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-

2020 

 

Zpracovatel 

Naviga 4, s.r.o. 

Pobřežní 249/46 

186 00 Praha 8 

 

HOPE Group s.r.o. 

Palackého tř. 10 

612 00 Brno 

(kancelář Lidická 1, Praha 5)  

Zadavatel  

ČR – Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

 



OBSAH 

OBSAH.................................................................................................................................................................... 2 

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ...................................................................................................................................... 3 

MANAGEMENT SUMMARY ................................................................................................................................... 6 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................................. 9 

2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ .......................................................................................................... 9 

3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016 ............................................................................................. 9 

4 DOSAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP RYBÁŘSTVÍ.............................................................................. 14 

4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné 

akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje ................................................................ 14 

4.1.1 2. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a 

předávání znalostí ........................................................................................................................................ 14 

4.1.2 2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 

včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků . 17 

4.1.3 2. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů 

souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje ............................................. 21 

4.1.4 2. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a 

dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti .......................................................... 22 

4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky ..................................................... 24 

4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování 

údajů a jejich správy ..................................................................................................................................... 24 

4.2.2 3. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení 

institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž ......................... 25 

4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování ..................................................................... 28 

4.3.1 5. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury .......................... 28 

4.3.2 5. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh.................................. 31 

4.4 Technická pomoc ............................................................................................................................... 33 

4.4.1 Opatření Technická pomoc .............................................................................................................. 33 

  

  



 

3 

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Zakázka „Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy 

o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, 

s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. 

Průběžná zpráva 1 je jedním z výstupů této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem 

Průběžné zprávy je analýza věcného pokroku v plnění cílů OP Rybářství, hodnocen je tedy dosavadní pokrok 

v plnění nastavených indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku. 

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných k 30. 9. 

2016 ze strany MMR-NOK a doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců). V rámci 

přípravy Průběžné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a provedena analýza dat z MS2014+ a z IS 

SZIF, dále byl proveden desk research a analýza výzev (harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy).  

Hlavní závěry a zjištění 

Postup implementace 

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. První dvě 

výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a 

pokračování 2. výzvy OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již 

k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v 

případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018). 

K 30. 9. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1 a 5.1, pro 

které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva . Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá 

jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B (viz výše). Všechna opatření spadající pod 

Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň 

jednou výzvou. 

Dosažený pokrok a výsledky jednotlivých specifických cílů OP Rybářství (k 30. 9. 2016): 

V rámci opatření 2.1. bylo zaregistrováno celkem 5 projektů, z nichž jsou ke stejnému datu vydána Rozhodnutí u 

2 projektů, což je zhruba desetina cílové hodnoty. V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu 

akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury 

by měla přispět realizace projektů s vydaným Rozhodnutím zhruba 18 %. Z hlediska interních indikátorů projekty 

s vydaným Rozhodnutím naplňují přibližně z 15 % plánovaný počet realizovaných procesních inovací. 

V rámci opatřeních 2.2. a 2.3. bylo zaregistrováno celkem 118 žádostí (104 v rámci 2.2. a 14 v rámci 2.3.).  

Celkem u 67 projektů již bylo vydáno Rozhodnutí, a to zejména v rámci opatření 2.2, v případě opatření 2.3 

nebylo doposud vydáno Rozhodnutí u žádného projektu. U těchto projektů se předpokládá, že jejich realizace 

přispěje téměř z poloviny k naplnění cílových hodnot indikátorů Změna objemu produkce akvakultury a Změna 

hodnoty objemu produkce akvakultury.  

V rámci opatření 2.4. bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí, u 12 žádostí již bylo vydáno Rozhodnutí. 

Zazávazkována je tak již více než polovina cílového (očekávaného) počtu podpořených projektů. Tento počet 
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projektů celkově naplňuje 53 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu 

indikátoru Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním. 

V rámci opatření 2.5. bylo vydáno Rozhodnutí u 4 žádostí. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty 

množství vysazeného úhoře. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A, opatření 3.1, nebyla k 30. 9.2016 

vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru 

věcného pokroku. 

V rámci opatření 3.2 nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť výzva č. 6 pokrývající toto opatření byla 

otevřena pro příjem žádostí až 11. 10. 2016. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění hodnot 

indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování věcného 

pokroku v rámci specifického cíle 3. B. 

V opatření 5.1 nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva zaměřená na 

naplňování tohoto opatření. Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni 

projektových žádostí.  

Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebylo v rámci opatření 

5.2 vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty 

monitorovacích indikátorů. K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí o podporu podaných ve 

výzvě č. 3. Požadované finanční prostředky (příspěvek Unie) v rámci těchto žádostí činí přibližně 6 % celkové 

alokace výzvy č. 3.  

V opatření 5.3 byly celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů, což je méně 

než 10 % očekávaného počtu projektů. Ve stavu k 30. 9. 2016 prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu 

cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota 

indikátoru 95210 Produkce zpracovaných ryb měla být dosažena. 

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 30. 9. 2016 celkem 7 projektů s vydaným Rozhodnutím s celkovou 

finanční podporou ve výši 6,6 mil. Kč, což činí přibližně 10 % celkové alokace opatření. Realizace jednoho 

projektu již byla ukončena (uspořádání výroční konference k OP Rybářství). Vzhledem k tomu, že většina projektů 

byla k uvedenému datu stále v realizaci, dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou prozatím nulové. Závazky 

schválených projektů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru 80600 Počet jednání orgánů, pracovních či 

poradních skupin. V případě indikátoru 82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění 

implementace programu je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %. 
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Shrnutí a další postup 

S ohledem na aktuální fázi implementace OP Rybářství nenastal prozatím výraznější pokrok v plnění cílů 

programu. Zhodnocení je tedy provedeno na výsledkové úrovni tam, kde byly již výsledky dosaženy, případně je 

uveden kvalitativní komentář vycházející z předpokladu naplnění výsledků aktuálně realizovanými projekty. 

Vzhledem k počáteční fázi implementace OP je obtížné provádět vyhodnocení očekávaných výsledků uvedených 

v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 a vyhodnocení efektivity dosažených cílů. Toto 

hodnocení bude součástí aktualizace Průběžné zprávy (dílčí plnění 6) na datech generovaných k 31. 12. 2016. 

V Pre-evaluační studii budou také rozpracovány teorie změny pro jednotlivá opatření a tam, kde to bude 

relevantní, budou doplněny o terénní šetření. 
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MANAGEMENT SUMMARY  

Project "Process and results evaluation OP Fisheries" was launched on 7. 11. 2016 by signing contracts between 

the Ministry of Agriculture and supplier Consortium, which consists of the companies Naviga4 s.r.o. and HOPE 

GROUP s.r.o.  

The Interim Report 1 represents one of the outputs of the project and focuses on the results part of the evaluation. 

The aim of the interim report is to provide an analysis of the substantive progress in the implementation of the 

objectives of the OP Fisheries, therefore the progress towards target values of program indicators has been 

assessed, supplemented with information on the financial progress of implementation. 

The information given in the report are based on analysis of fulfilment of indicators from data generated by the 

MS2014+ on 30. 9. 2016 by the MRD-NCA, supplemented with information on approved projects (beneficiaries’ 

commitments). In preparation of the Interim Report were therefore applied methods of data mining (data from the 

MS2014+ and from SAIF information system), there was realised the analysis of calls (schedules, announced 

calls) and desk research.  

Key Conclusions and Findings  

Progress of implementation  

A total of 6 calls for project proposals have been opened since October 2015. The first two calls were opened in 

October 2015, 3. and 4. calls later, at the beginning of May 2015. The launch of the 5. and 6. calls and the 

reopening of the 2 call of the OP Fisheries was planned for 11. October 2016, application forms have been made 

available already since 27. 9. 2016. Calls 1, 4 and 5 have already been completed, as far as other calls are 

concerned, it is still possible to file applications (in case of 3 call up to 31. 12. 2023, under call no 6. up to 31. 12. 

2018). 

Until 30. 9. 2016, most of the measures of the OP was covered by calls for proposals, with the exception of 

measures 3.1 and 5.1, for which no call has been opened, yet. On the contrary, the measure 2.2 has been 

included in 3 calls, which corresponds to its significance given by the allocation of specific objective 2.B (see 

above). All the measures falling under the Union Priority 2, i.e. the most important part of the OP Fisheries in 

terms of financial allocation, have been covered with at least one call. 

The progress made and the results of specific objectives of the Fisheries OP (as to 30. 9. 2016): 

Within measure 2.1, a total of 5 projects were registered, the Decision was published for 2 of the projects on the 

same date, which represents roughly one-tenth of the target value. As a result of these investments, increase in 

aquaculture production of 2.9 tonnes per year is expected. Projects with published Decision should contribute to 

the target value of the indicator Change in the volume of aquaculture production by 18 %. In the framework of 

internal indicators projects with published Decision fill about 15 % of planned number of realized process 

innovations.  

In the frame of measures 2.2. and 2.3. a total of 118 applications were registered (104 within 2.2. and 14 within 

2.3.). There were published Decisions for 67 projects, particularly within the measure 2.2., and no Decision was 

published within the measure 2.3 up to the date. It is assumed that the implementation of these projects will 
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contribute nearly by one half to meet the target values of the indicators Change in the volume of aquaculture 

production and Change in the value of aquaculture production volume.  

Under the measure 2.4., a total of 17 applications were registered and Decisions were published for 12 projects. 

More than half of the target (expected) number of supported projects is committed already. The number of 

projects contributes by 53 % to the target value of the indicator focusing on the volume of production systems with 

recirculation and almost one third of indicator 95514. 

Within the measures 2.5., the Decisions were published for 4 applications. These projects meet nearly 40% of the 

target value of the volume of eel introduced. 

Due to the fact, that no call has been launched for the measures under the specific objective 3. and the measures 

3.1 up to 30. 9. 2016, and therefore no project applications have been filed, at this stage, the degree of 

substantive progress in implementation cannot be assessed.   

Under the measure 3.2, there were no project applications registered, the call # 6 was open for the beneficiaries 

on 11. 10. 2016. The degree of fulfilment of the factual progress within the specific objective 3 B cannot be 

assessed at this stage. 

No project applications were filed under the measure 5.1, no call within the measure has been launched and no 

values of monitoring indicators have been available  

Although the call no 3 covering measure 5.2, the (b) purpose, was announced in May 2016, there has been no 

Decision for grant provision published. No values of monitoring indicators have thus been committed for the time 

being. To the date, a total of 5 applications were registered in the call no 3. The financial resources required 

(expressed as EU contribution) reached circa 6% of the total allocation of the call no 3. 

There are 3 projects under the measures 5.3 (aimed at processing of products) with published Decision, this 

represents less than 10% of the expected number of projects. As of 30. 9. 2016, 9% of the projects fills almost 

half of the target value of the production of fish processed. It can be concluded, presuming the current trend is 

preserved, that the value of indicator Production of processed fish (95210) should be achieved. 

As to the technical assistance measure, a total of 7 projects with a committed financial support of 6.6 million CZK 

were with published Decision to the 30. 9. 2016, which equals approximately 10% of the total allocation of the 

measure. Implementation of one of the projects has already been completed (the Annual Conference of the OP 

Fisheries). Due to the fact that, to the date, most of the projects were still amidst implementation, values of most 

of the indicators are currently at zero level. Commitments of the approved projects reached the 52% of the target 

number of indicator 80600 No of meetings, working and advisory groups. In case of the indicator 82200 purchase 

of materials, goods and services needed to ensure the implementation of the programme, 0.5% of the target 

values has been committed, and 0.4 % achieved.  
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Summary and Next Steps 

Due to the low level of progress in the implementation of the OP, no significant progress in fulfilling the objectives 

of the programme has been reached yet. The evaluation at the results level has thus been carried out at the 

levels, where the results have already been achieved. Alternatively, a qualitative comment based on the 

assumption of the fulfilling the results through currently implemented projects is provided.  

Given the very early phase of the implementation of most of the OPs measures, it is difficult evaluate expected 

results set out in the Partnership Agreement for the programming period 2014-2020 and the effectiveness of the 

objectives achieved. These tasks will be included in following Interim report, reflecting data generated by 31. 12. 

2016. In this report, the theories of change for individual measures will also be elaborated, and where applicable, 

supplemented by a field research. 

 

 

 

Vedoucí týmu hodnotitele  

Lukáš Bumbálek   
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1 ÚVOD 

Zakázka „Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy 

o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, 

s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. 

Hodnocení v rámci realizované evaluace je zaměřeno na dva hlavní okruhy – procesní a výsledková 

evaluace. Cílem procesního hodnocení je posouzení nastavení implementační struktury a identifikace slabých 

míst v systému OP Rybářství. Cílem výsledkové evaluace je ověřit relevanci programu vzhledem k novým 

podmínkám (změny v odvětví akvakultury, změny rozvojových potřeb), posouzení vhodnosti nastavení 

indikátorové soustavy a relevance komplementárních vazeb a provést hodnocení dosavadních výsledků OP 

Rybářství. Obsahem výsledkové evaluace je také zpracování pre-evaluační studie, jejímž cílem je nastavit 

vhodný mix metod, které budou sloužit k vyhodnocování OP Rybářství 2014 – 2020. 

2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ 

Průběžná zpráva 1 je jedním z výstupů této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem 

Průběžné zprávy je analýza věcného pokroku v plnění cílů OP Rybářství, hodnocen je tedy dosavadní pokrok 

v plnění nastavených indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku. 

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných k 30. 9. 

2016 ze strany MMR-NOK a doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců). V rámci 

přípravy Průběžné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a provedena analýza dat z MS2014+ a z IS 

SZIF. Dále byl proveden desk research a analýza výzev (harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy).  

S ohledem na aktuální fázi implementace OP Rybářství nenastal prozatím výraznější pokrok v plnění cílů 

programu. Zhodnocení je tedy provedeno na výsledkové úrovni tam, kde byly již výsledky dosaženy, případně je 

uveden kvalitativní komentář vycházející z předpokladu naplnění výsledků aktuálně realizovanými projekty. 

Vzhledem k počáteční fázi implementace OP je obtížné provádět vyhodnocení očekávaných výsledků uvedených 

v Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 a vyhodnocení efektivity dosažených cílů. Toto 

hodnocení bude součástí aktualizace Průběžné zprávy (dílčí plnění 6) na datech generovaných k 31. 12. 2016. 

V této zprávě budou také rozpracovány teorie změny pro jednotlivá opatření a tam, kde to bude relevantní, budou 

doplněny o terénní šetření. 

3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016  

Operační program Rybářství je nástrojem pro čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu 

(ENRF) a přispívá také k plnění cílů Společné rybářské politiky. Operační program Rybářství 2014 - 2020 byl 

schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015.  

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na 

inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Dále je program zaměřen na rozvoj 

udržitelného chovu ryb v České republice a na zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku 
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na domácí trh, včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Program se tak zaměřuje na jedné straně na 

rozvoj tradičních forem akvakultury a na straně druhé na podporu zavádění moderních intenzivních chovných 

systémů, především pro produkci lososovitých ryb, případně dalších druhů.  

Cíle OP Rybářství jsou naplňovány prostřednictvím tří věcně zaměřených priorit Unie
1
 vycházejících z ENRF: 

 Priorita Unie 2:Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury 

založené na znalostech a účinně využívající zdroje  

 Priorita Unie 3:  Podpora provádění společné rybářské politiky  

 Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování 

Na jednotlivé priority Unie (PU) jsou navázány specifické cíle, v rámci nichž jsou definována opatření přispívající 

k dosažení těchto specifických cílů. Struktura věcných PU a specifických cílů operačního programu Rybářství 

2014 – 2020 je znázorněna ve schématu níže. 

 

                                                           
1
 Priorita Unie 6 je zaměřena na technickou pomoc. 



Schéma 1: Struktura operačního programu Rybářství 2014 – 2020 
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životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a 

bezpečnosti

3.A Zdokonalení a poskytování vědeckých 
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rybolovu a akvakultury
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GLOBÁLNÍ CÍL PRIORITY UNIE SPECIFICKÉ CÍLE OPATŘENÍ

2.1 Inovace

2.2 Produktivní investice do 
akvakultury

2.3 Podpora nových 
chovatelů

2.4 Recirkulační zařízení a 
průtočně systémy s 

dočišťováním

2.5 Akvakultura poskytující 
environmentální služby

3.1 Shromažďování údajů

3.2 Sledovatelnost 
produktů

5.1 Plány produkce

5.2 Uvádění produktů na trh

5.3 Investice do zpracování 
produktů

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020



Operační program Rybářství si stanovil 5 priorit, k jejichž naplňování jednotlivé specifické cíle (a k nim příslušná 

opatření) směřují:  

 Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce 

tržních ryb. 

 Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci. 

 Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb. 

 Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace). 

 Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a 

biologické rozmanitosti. 

 

Celková finanční alokace Operačního programu Rybářství z prostředků ENRF je 790,3 mil. Kč. Rozdělení 

alokace na úrovni Priorit Unie a specifických cílů ukazuje tabulka níže. Přibližně dvě třetiny prostředků (66 %) 

jsou přiděleny na Prioritu Unie 2, přičemž v rámci této PU jsou prostředky mezi specifické cíle rozděleny poměrně 

nerovnoměrně. Nejvyšší alokaci v rámci programu má specifický cíl 2.B Zlepšování konkurenceschopnosti 

a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména 

v případě malých a středních podniků s přidělenými prostředky ve výši 360,3 mil. Kč. Naopak specifické cíle 2.A 

a 2.D patří k těm s nejnižší alokací v rámci programu.  

Tabulka 1: Alokace OP Rybářství dle specifických cílů 

Priorita Unie Specifický cíl Celková alokace (Kč) Celková alokace, 

příspěvek Unie (Kč) 

2 

2.A 35 473 900  24 448 186  

2.B 522 718 350 360 251 205  

2.C 162 762 600    112 174 028  

2.D 40 690 650    28 043 507  

PU 2 celkem 761 645 500 524 916 926  

3 

3.A 67 134 891    49 613 417 

3.B 21 388 889    17 782 450  

PU 3 celkem 88 523 780    67 395 867  

5 

5.A 101 204 950    70 117 089  

5.B 117 898 550    81 682 795  

PU 5 celkem 219 103 500 151 799 884  

6 
6.A 62 601 000    46 139 783  

PU 6 celkem 62 601 000    46 139 783  

OP Rybářství celkem 1 131 873 780 790 252 459  

 

Postup implementace 

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. V tabulce 

níže je uveden přehled vyhlášených i plánovaných výzev OP Rybářství. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 

2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a pokračování 2. výzvy OP Rybářství 

bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 4 a 5 již byly 
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ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. 

výzvy do 31. 12. 2018). 

Tabulka 2: Přehled výzev OP Rybářství  

Číslo 
výzvy 

Priorita 
Unie 

Specifický 
cíl 

Opatření 
Stav 

výzvy (k 
30.9.2016) 

Alokace 
výzvy (Kč) 

Datum 
zahájení 
příjmu 
žádostí 

Datum 
ukončení 

příjmu 
žádostí 

1 
PU 2 
PU 5 

2.A; 2.B; 
2.C;  5.B 

2.1; 2.2; 
2.4; 5.3 

uzavřená 243,2 mil. 21. 10. 2015 3. 11. 2015 

2 PU 2 2.D 2.5 otevřená 40,0 mil. 21. 10. 2015 31. 10. 2016 

3 PU 5 5.A 5.2. otevřená 20,0 mil.  3. 5. 2016 31. 12. 2023 

4 PU 2 2.B; 2.C; 2.2; 2.3; uzavřená 70,5 mil. 3. 5. 2016 17. 5. 2016 

5 
PU 2 
PU 5 

2.B; 2.C;  
5.B 

2.2; 2.4;  
5.3 

vyhlášená 400 mil. 11. 10. 2016 31. 10. 2016 

6 PU 3 3.B 3.2. vyhlášená 10,5 mil. 11. 10. 2016 31. 12. 2018 

7 PU 5 5.A 5.1. plánovaná 6,0 mil. duben 2017 31. 12. 2018 

8 PU 5 5.A 5.2. plánovaná 2,0 mil. duben 2017 31. 12. 2017 

9 
PU 2 
PU 5 

2.B; 2.C;  
5.A 

2.2; 2.3; 
5.2. 

plánovaná 65,0 mil. duben 2017 duben 2017 

10 PU 3 3.B 3.1. plánovaná 65,9 mil. duben 2017 31. 12. 2023 

 

Jednotlivé výzvy OP Rybářství pokrývají i více opatření, zaměření výzev dle opatření znázorňuje tabulka níže. 

K 30. 9. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1 a 5.1, pro 

které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva
2
. Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá 

jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B (viz výše). Všechna opatření spadající pod 

Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň 

jednou výzvou.  

                                                           
2
 Dle harmonogramu výzev na rok 2017 budou výzvy pro opatření 3.1 a 5.1 vyhlášeny v průběhu roku 2017. 



 

14 

Tabulka 3: Vyhlášené ýzvy pokrývající jednotlivá opatření OP Rybářství 2014 - 2020 

výzva / opatření 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 

1. výzva                     

2. výzva                     

3. výzva                     

4. výzva                     

5. výzva                     

6. výzva 
          

celkem výzev 
pokrývajících opatření 

1 3 1 2 1 0 1 0 1 2 

 

4 DOSAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP 

RYBÁŘSTVÍ 

4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, 

inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené 

na znalostech a účinně využívající zdroje 

4.1.1 2. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování 

technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 

Specifický cíl 2.A je naplňován jedním opatřením - 2.1. Inovace, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti 

akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo 

zdokonalených produktů nebo procesů. Celkové finanční prostředky alokované k naplňování tohoto opatření činí 

35,5 mil. Kč. 

Na projekty opatření 2.1. Inovace dosud byly vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2, 5 2.A, 2.B, 2.C, 5.B 2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

 
Ve výzvě bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). Podle harmonogramu výzev pro rok 

2017 není plánována na projekty opatření 2.1. žádná výzva. 
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Analýza věcného pokroku 

Tabulka 4: Přehled indikátorů – opatření 2.1 

ID Název indikátoru Typ 
indikátoru 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

95100 

 

Objem produkce 

akvakultury 

kontextový hlavní t 
19 555 - - 0 

95500 

 

Hodnota produkce 

akvakultury 

kontextový hlavní tis. 

EUR 
44 794 - - 0 

95110 Změna objemu 

produkce 

akvakultury 

výsledkový hlavní t 

16 2,9 18,1 0 

95510 Změna hodnoty 

produkce 

akvakultury 

výsledkový hlavní tis. 

EUR / 

rok 

34 5,9 17,3 0 

95515 Udržení objemu 

akvakulturní 

produkce 

výsledkový hlavní t 

200 0 0 0 

96002 

 

Počet projektů 

zaměřených na 

inovace, 

poradenství a 

pojištění 

výstupový hlavní projekt

y 

18 2 11,1 0 

95105 Počet 

zaměstnanců na 

plný pracovní 

úvazek v 

akvakultuře 

kontextový interní FTE 

1 442 - - 93,7 

96201 Počet 

realizovaných 

produktových 

inovací 

výstupový interní inovac

e 

9 0 0 0 

96202 Počet 

realizovaných 

procesních 

inovací 

výstupový interní inovac

e 

14 2 14,3 0 

 

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.1. zaregistrováno celkem 5 projektů. Ke stejnému datu jsou vydaná 

Rozhodnutí u 2 projektů ,což je zhruba desetina očekávaného počtu projektů. 

V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. 

K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury by měla přispět realizace projektů 
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s vydaným Rozhodnutím zhruba 18 %. Podobný příspěvek k naplnění cíle lze očekávat rovněž u indikátoru 

Změna hodnoty produkce akvakultury. Z hlediska interních indikátorů projekty s vydaným Rozhodnutím naplňují 

přibližně z 15 % plánovaný počet realizovaných procesních inovací.  

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. Dále bude realizováno terénní šetření (rozhovory) mezi dosavadními příjemci k doplnění a ověření dat 

z monitoringu.  
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4.1.2 2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a 

životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 

bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména 

v případě malých a středních podniků 

Specifický cíl 2.B je naplňován dvěma opatřeními - 2.2. Produktivní investice do akvakultury, jehož záměrem 

jsou investice do akvakultury a její diverzifikace a 2.3. Podpora nových chovatelů.  

Cílem prvního opatření je konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje; 

zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury; výstavba rybníků; úspora spotřeby energie v 

akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů a rozšíření možností a příjmů 

podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře. Hlavním cílem 

druhého opatření je umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční 

konkurenceschopnosti.  

Celková alokace pro opatření 2.2. je 461,2 mil. Kč, u opatření 2.3. činí celková alokace 61,6 mil. Kč. 

Na projekty opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů dosud byly 

vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2, 5 2.A, 2.B, 2.C, 5.B 2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

4 priorita unie 2 2.B, 2.C 2.2. záměr b), 2.3. 3. 5. 2016 - 17. 5. 2016 

5 priorita unie 2, 5 2.B, 2.C, 5.B 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 11. 10. 2016 - 31. 10. 2016 

 
Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). V roce 2017 je plánovaná další výzva 

ve vztahu k SC 2. B (výzva č. 9), zaměřená na projekty naplňující opatření 2.2. (záměr b)), a 2.3.  

Počet projektů v rámci opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů 

v jednotlivých fázích k 30. 9. 2016: 

Opatře
ní 

Podopatř
ení / 
záměr 

Číslo 
výzv
y 

Období 
příjmu 
žádostí 

Počet 
zaregist
rovanýc
h 
žádostí 

Fáze    

Kontrola 
NaP 

Věcné 
hodnocení 

Příprava 
Rozhodnu
tí 

Rozhodnu
tí vydáno 

2.2. 2.2. záměr 

a) 

1 21. 10. 2015 

- 3. 11. 2015 
100 8 11 11 67 

2.2. 2.2. záměr 

a) 

5 11. 10. 2016 

- 31. 10. 

2016 

- - - - - 

2.2. 2.2. záměr 

b) 

4 3. 5. 2016 - 

17. 5. 2016 
4 - - - - 

2.3. 2.3. 4 3. 5. 2016 - 14 - - - - 
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Opatře
ní 

Podopatř
ení / 
záměr 

Číslo 
výzv
y 

Období 
příjmu 
žádostí 

Počet 
zaregist
rovanýc
h 
žádostí 

Fáze    

Kontrola 
NaP 

Věcné 
hodnocení 

Příprava 
Rozhodnu
tí 

Rozhodnu
tí vydáno 

17. 5. 2016 

 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 5: Přehled indikátorů – opatření 2.2 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

95100 

 

Objem produkce 

akvakultury 

kontext hlavní t 
19 555 - - 0 

95500 

 

Hodnota produkce 

akvakultury 

kontext hlavní tis. 

EUR 
44 794 - - 0 

95110 Změna objemu 

produkce 

akvakultury 

výsledkov

ý 

hlavní t 

182 85,4 46,9 0 

95510 Změna hodnoty 

produkce 

akvakultury 

výsledkov

ý 

hlavní tis. 

EUR 400 184,0 46,0 0 

95515 Udržení objemu 

akvakulturní 

produkce 

výsledkov

ý 

hlavní t 

1 300 0 0 0 

96001 Počet projektů 

zaměřených na 

produktivní 

investice do 

akvakultury 

výstupový hlavní projekt

y 

415 67 16,1 0 

95105 Počet 

zaměstnanců na 

plný pracovní 

úvazek v 

akvakultuře 

kontextov

ý 

interní FTE 

1 442 - - 93,7 

96301 Počet 

podpořených 

výměn výrobního 

zařízení za 

energeticky 

účinnější 

výstupový interní zaříze

ní 

30 0 0 0 

96501 Příjmy z 

podpořených 

výstupový interní Kč 39 000 

000 
0 0 0 



 

19 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

doplňkových 

aktivit mimo 

akvakulturu 

96502 Příjmy z 

podpořených 

doplňkových 

aktivit - 

diverzifikace v 

rámci druhů ryb 

výstupový interní Kč 

4 000 

000 
0 0 0 

96503 Příjmy z 

podpořených 

doplňkových 

aktivit - 

diverzifikace v 

rámci rybářské 

turistiky 

výstupový interní Kč 

35 000 

000 
0 0 0 

96801 Počet nově 

vybudovaných 

rybníků 

výstupový interní rybník 

1 12 1 200 0 

96901 Množství 

vytěženého bahna 

z rybníka/loviště 

výstupový interní m3 

115 385 29 275 25,4 0 

96902 Množství 

vytěženého bahna 

z rybníka/loviště  

přímo 

použitelného na 

zemědělský půdní 

fond 

výstupový interní m3 

3 000 0 0 0 

97001 Počet zařízení 

podpořených na 

ochranu proti 

rybožravým 

predátorům 

výstupový interní zaříze

ní 

38 0 0 0 

 

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.2. a 2.3. zaregistrováno celkem 118 žádostí (100 v rámci 2.2. a 14 v rámci 

2.3.).  Celkem u 67 projektů již bylo vydáno Rozhodnutí a to zejména v rámci opatření 2.2., v případě opatření 

2.3. nebylo doposud vydáno Rozhodnutí u žádného projektu..  

U projektů s vydaným Rozhodnutím se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění 

cílových hodnot hlavních výsledkových indikátorů tj. Změna objemu produkce akvakultury a Změna hodnoty 
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objemu produkce akvakultury. V případě interních indikátorů dokonce již došlo v jednom případě 

k několikanásobnému přezávazkování hodnoty indikátoru. Jedná se o indikátor sledující počet nově 

vybudovaných rybníků.  Způsob vyhodnocování indikátoru v následujících letech bude upřesněn v rámci realizace 

Dílčího plnění č. 3 Ověřovací studie – analýza a posouzení vhodnosti a správného nastavení indikátorové 

soustavy. 

Tabulka 6: Přehled indikátorů – opatření 2.3 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

95100 

 

Objem produkce 

akvakultury 

kontextov

ý 

hlavní t 

19 555 - - 0 

95500 

 

Hodnota produkce 

akvakultury 

kontextov

ý 

hlavní tis. 

EUR 44 794 - - 0 

96003 

 

Počet projektů 

zaměřených na 

obecnou podporu 

lidského kapitálu v 

oblasti akvakultury 

a nových 

chovatelů v oblasti 

akvakultury 

výstupový hlavní projekt

y 

40 0 0 0 

95105 Počet 

zaměstnanců na 

plný pracovní 

úvazek 

v akvakultuře 

kontextov

ý 

interní FTE 

1 442 - - 93,7 

95110 Změna objemu 

produkce 

akvakultury 

výsledkov

ý 

interní t 

23 0 0 0 

95510 Změna hodnoty 

produkce 

akvakultury 

výsledkov

ý 

interní tis. 

EUR 34 0 0 0 

95515 Udržení objemu 

akvakulturní 

produkce 

výsledkov

ý 

interní t 

5 0 0 0 

95901 Počet 

podpořených 

nových chovatelů 

výstupový interní subjekt

y 40 0 0 0 

 

Jak již bylo zmíněno v případě opatření 2.3. bylo k 30. 9. 2016 zaregistrováno celkem 14 projektů, u žádného 

z nich však doposud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. Dále bude realizováno terénní šetření mezi dosavadními příjemci k doplnění a ověření dat z monitoringu. 

Vzhledem k většímu počtu projektů s vydaným Rozhodnutím v rámci tohoto SC je terénní šetření plánováno 

formou dotazníkového šetření.  

4.1.3 2. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické 

rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s 

akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající 

zdroje 

Specifický cíl 2.C je naplňován jedním opatřením – 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s 

dočišťováním, jehož cílem je vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s 

dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení a Rozvinutí intenzivní akvakultury 

založené na aplikaci moderních inovativních metod šetrných k životnímu prostředí. 

Celková alokace pro opatření 2.4 činí 162,8 mil. Kč. 

Na projekty opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním dosud byly vyhlášeny 

následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2, 5 2.A, 2.B, 2.C, 5.B 2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

5 priorita unie 2, 5 2.B, 2.C, 5.B 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 11. 10. 2016 - 31. 10. 2016 

 
Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). Dle harmonogramu výzev pro rok 

2017 není plánována na projekty opatření 2.4. žádná výzva. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 7: Přehled indikátorů – opatření 2.4 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

95100 

 

Objem produkce 

akvakultury 

kontextov

ý 

hlavní t 
19 555 - - 0 

95300 

 

Objem produkce 

systémů s 

recirkulací 

kontextov

ý 

hlavní t 

1 200 - - 0 

95500 

 

Hodnota produkce 

akvakultury 

kontextov

ý 

hlavní tis. 

EUR 
44 794 - - 0 

95310 Změna objemu výsledkov hlavní t 1 100 585 53,2 0 
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ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

produkce systémů 

s recirkulací 

ý 

96001 Počet projektů 

zaměřených na 

produktivní 

investice do 

akvakultury 

výstupový hlavní projekt

y 

20 12 60 0 

95105 Počet 

zaměstnanců na 

plný pracovní 

úvazek 

v akvakultuře 

kontextov

ý 

interní FTE 

1 442 - - 93,7 

95514 Hodnota 

akvakulturní 

produkce 

pocházející z 

recirkulačních a 

průtočných 

systémů s 

dočišťováním 

výsledkov

ý 

interní tis. 

EUR 

4 074 1 190,8 29,2 0 

 

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.4. zaregistrováno celkem 17 žádostí. U 12 projektů již bylo vydáno 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zazávazkována je tak již více než polovina očekávaného počtu podpořených 

projektů. Tento počet projektů celkově naplňuje 53 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací 

a téměř třetinu indikátoru 95514. 

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. Hodnocení bude doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory (rozhovor s 1-2 příjemci). 

4.1.4 2. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní 

ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních 

podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti 

Specifický cíl 2.D je naplňován jedním opatřením – 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby, jehož 

cílem je vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků. 

Celková alokace pro opatření 2.5 je 40,7 mil. Kč. 
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Na projekty opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby dosud byly vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

2 priorita unie 2 2.D 2.5. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

 
Podle harmonogramu výzev pro rok 2017 není plánována na projekty opatření 2.5. žádná výzva. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 8: Přehled indikátorů – opatření 2.5 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

97110 Množství 

vysazeného úhoře 

výstupový

* 

hlavní kg 
2 000 762 38,1 0 

96702 Počet projektů 

zaměřených na 

snížení dopadu 

akvakultury na 

životní prostředí 

(environmentální 

řízení, systémy 

auditu, 

environmentální 

služby ekologické 

akvakultury) 

výstupový hlavní projekt

y 

11 4 36,4 0 

* V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výstupový, v tabulce dle MMR uveden jako výsledkový. 

K 30. 9. 2016 bylo v rámci opatření 2.5. vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 4 projektů. Tyto projekty 

naplňují téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného množství vysazeného úhoře. 

Další hodnocení 

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. Hodnocení bude stejně jako u předchozích SC doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory 

(plánovaný je rozhovor s 1-2 příjemci) 
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4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské 

politiky 

4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých 

poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich 

správy 

Specifický cíl 3.A je naplňován jedním opatřením – 3.1 Shromažďování údajů, jehož cílem je zlepšení v oblasti 

shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví. 

Celková alokace pro specifický cíl 3. A, resp. pro opatření 3.1 činí 67,1 mil. Kč. Pro toto opatření však nebyla 

k 30. 9. 2016 vyhlášena žádná výzva v rámci OP Rybářství. Dle harmonogramu pro rok 2017 by měla být výzva 

pokrývající opatření 3.1 vyhlášena v dubnu 2017 s alokací 65,9 mil. Kč. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 9: Přehled indikátorů – opatření 3.1 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  
(v %) 

97300 

Opatření pro 
shromažďování 
údajů - provádění 
datových volání 
podle rámce pro 
shromažďování 
údajů 

kontextov

ý 

hlavní % 

100,0 - - 0 

97310 

Zvýšení 
procentního podílu 
provedení datových 
volání 

výsledkov

ý* 

hlavní % 

100,0 0 0 0 

97301 

Počet projektů 
zaměřených na 
podporu 
shromažďování, 
správy a využívání 
údajů 

výstupový hlavní Projekty 

2 0 0 0 

97302 

Počet subjektů 
zapojených do 
shromažďování 
údajů 

výstupový interní Subjekt 

/ rok 500 0 0 0 

97305 

Počet data - setů 
zaslaných 
producenty v 
oblasti akvakultury 
do softwaru pro 
shromažďování 
údajů 

výsledkov

ý** 

interní Data-set 

/ rok 

500 0 0 0 

* Indikátor je uvedený v sestavě dle MMR i s NČI, v programovém dokumentu není uveden. 
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** V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výsledkový, v tabulce dle MMR uveden jako 
výstupový. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A nebyla k 30. 9.2016 vyhlášena žádná 

výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku. 

V rámci plánované výzvy má být z příspěvku Unie na projekty v opatření 3.1 alokováno 52,7 mil. Kč, tedy plná 

finanční alokace na dané opatření.  

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016, přičemž dle harmonogramu výzev je vyhlášení první výzvy pro opatření 3.1 plánováno až na únor 2017.  

Jelikož v době hodnocení nebudou ještě k dispozici žádné zaregistrované žádosti o dotaci, bude se hodnotitel 

opírat o informace uvedené v plánu výzvy č. 10, kde by měl být zanesen předpoklad naplnění monitorovacích 

indikátorů z projektů dané výzvy. Hodnocení bude doplněno rozhovory se zástupci ŘO a případně s významnými 

potenciálními příjemci (MZe, kontrolní orgány - Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce). Výběr respondentů pro terénní šetření bude vycházet z oprávněných příjemců, kteří budou stanoveni v 

plánované výzvě č. 10 (popř. bude dodavatel vycházet z předběžné verze výzvy, pokud nedojde k vyhlášení 

výzvy na začátku února 2017).  

4.2.2 3. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, 

kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a 

efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní 

zátěž 

Na specifický cíl 3. B se váže opatření 3.2 Sledovatelnost produktů, které má za cíl zlepšení sledovatelnosti 

produktů akvakultury, a to zejména s ohledem na (1) globální, integrovaný a společný přístup, (2) spolupráci a 

koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, (3) používání účinných 

moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů o rybolovu, (4) rámec Unie pro kontrolu, inspekci a 

prosazování a (5) rozvoj kultury dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými subjekty a rybáři. 

Celková alokace pro specifický cíl 3. B, resp. pro opatření 3.2 činí 21,4 mil. Kč. Opatření 3.2 je pokryto výzvou 

č. 6, která byla vyhlášena 27. 9. 2016 a jejíž otevření pro příjem žádostí o podporu bylo naplánováno na 

11. 10. 2016. S celkovou alokací 10,5 mil. Kč pokrývá výzva č. 6 přibližně polovinu celkové alokace specifického 

cíle 3. B.  
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Analýza věcného pokroku 

Tabulka 10: Přehled indikátorů – opatření 3.2 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

97500 

Stávající zdroje k 
dispozici pro 
kontrolu - Počet 
zaměstnanců 
(inspektorů) na 
plný pracovní 
úvazek 

kontextov
ý 

hlavní FTE 

1 010,0 
(výchozí 
1 010,0) 

- - 0 

97501 

Počet provedených 
kontrol v rámci 
softwaru pro 
sledovatelnost 
produktů 
akvakultury 

výsledkov
ý 

hlavní Kontroly 

800 0 0 0 

97505 

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

výstupový hlavní Projekty 

10 0 0 0 

97510 

Procentní podíl 
proškolených 
kontrolorů v oblasti 
sledovatelnosti 
produktů v oblasti 
akvakultury 

výsledkov
ý 

interní % 

90,0 0 0 0 

97601 
Nakoupený 
software nebo 
hardware 

výstupový interní ks 
8 0 0 0 

 

K opatření 3.2 nejsou k 30. 9. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, neboť výzva č. 6 pokrývající toto 

opatření byla otevřena pro příjem žádostí až 11. 10. 2016. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění 

hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování 

věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B. 

V rámci opatření 3.2 jsou podporovány aktivity vztahující se ke kontrolním činnostem veřejných subjektů. Jedná 

se o školení a výměnné programy (včetně výměny mezi členskými státy), pro osoby odpovědné za 

monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností, dále analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení 

provedených auditů a vynaložených výdajů příslušnými orgány při monitorování, kontrole a sledování a také 

iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných 

zúčastněných osob (inspektoři, státní zástupci a soudci) i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti 

nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky.  

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. V rámci druhé fáze hodnocení budou pravděpodobně k dispozici již alespoň předložené žádosti 

potenciálních příjemců a bude možné odhadnout závazek k plnění cílů z těchto žádostí plynoucí. Hodnocení se 
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bude opírat o informace z plánu výzev, kde by měl být zanesen alespoň předpoklad naplnění monitorovacích 

indikátorů z projektů dané výzvy. Hodnocení bude případně doplněno o terénní šetření mezi potenciálními 

příjemci podpory. 
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4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování 

4.3.1 5. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty 

rybolovu a akvakultury 

Specifický cíl 5.A je naplňován prostřednictvím dvou opatření.  

Opatření 5.1 - Plány produkce má za cíl jednak zefektivnit organizaci, plánování a uvádění produkce akvakultury 

na trh a jednak přispět k rovnováze nabídky a poptávky na trhu. V rámci opatření 5.1 je podporována příprava a 

realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, které jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu. 

Hlavním účelem opatření je v tomto smyslu zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k 

plnění cílů Společné rybářské politiky. Příjemci v rámci opatření jsou organizace producentů a sdružení 

organizací producentů.  

Opatření 5.2 - Uvádění produktů na trh má stanoveny následující cíle: (1) zlepšení postupů při zavádění 

opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizace trhů 

prostřednictvím organizací producentů; (2) široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé 

výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury; (3) zvyšování informovanosti spotřebitelů 

v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní a (4) prezentace 

produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách. V rámci opatření 5.2 jsou podporovány aktivity spojené 

se zakládáním organizací producentů a s vedením regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních 

a propagačních kampaní. Opatření 5.2 je dále rozčleněno na 2 záměry - záměr 5.2 a) Vytváření organizace 

producentů a záměr 5.2 b) Propagační kampaně.  

Specifický cíl 5. A má přiřazenou alokaci ve výši 101,2 mil. Kč, z toho 17,8 mil. Kč (17 %) připadá na opatření 5.1 

a 83,5 mil. Kč (83 %) na opatření 5.2. Pro specifický cíl 5. A byla prozatím vyhlášena jedna výzva pro podávání 

žádostí (výzva č. 3), která svým zaměřením pokrývá pouze opatření 5.2, záměr b). Jedná se o průběžnou výzvu, 

do které je možné podávat žádosti až do konce roku 2023. S alokací 45 mil. Kč výzva č. 3 naplňuje přibližně 

polovinu celkové alokace specifického cíle 5. A a více než polovinu alokace opatření 5.2. Dle harmonogramu 

výzev jsou v roce 2017 plánovány pro SC 5.A dvě výzvy – výzva č. 7 pro opatření 5.1 s alokací 6 mil. Kč a výzva 

č. 8 pro opatření 5.2, záměr a) s alokací 2 mil. Kč. Po jejich vyhlášení budou výzvami pokryta všechna 

opatření/záměry specifického cíle 5. A. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 11: Přehled indikátorů – opatření 5.1 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

95111 

Změna objemu 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkov
ý 

hlavní t 

600,0 0 0 0 

95312 Podíl produkce 
uváděné na trh 

kontextov hlavní % 6,5 - - 0 



 

29 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

organizacemi 
producentů (objem) 

ý 

95511 

Změna hodnoty 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkov
ý 

hlavní tis. EUR 

2 309,0 0 0 0 

95513 

Podíl produkce 
uváděné na trh 
organizacemi 
producentů 
(hodnota) 

kontextov
ý 

hlavní % 

12,5 - - 0 

95600 

Počet organizací 
producentů 

kontextov
ý 

hlavní Organiz
ace 
produce
ntů 

1 - - 0 

95801 

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

výstupový hlavní Organiz
ace 
produce
ntů 1 0 0 0 

96004 

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

výstupový hlavní Projekty 

5 0 0 0 

 

K opatření 5.1 nejsou k 30. 9. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva 

zaměřená na naplňování tohoto opatření. Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to 

ani na úrovni projektových žádostí.  

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016, přičemž dle harmonogramu výzev je vyhlášení první výzvy pro opatření 5.1 plánováno až na únor 2017. 

Jelikož v době hodnocení nebudou ještě k dispozici žádné zaregistrované žádosti o dotaci, bude se hodnotitel 

opírat o informace uvedené v plánu výzvy č. 7, kde by měl být zanesen předpoklad naplnění monitorovacích 

indikátorů z projektů dané výzvy. Hodnocení bude doplněno rozhovory se zástupci ŘO a případně s významnými 

potenciálními příjemci (sdružení organizací producentů). Výběr respondentů pro terénní šetření bude upřesněn 

dle stanovených oprávněných příjemců uvedených v plánované výzvě č. 7 (popř. bude dodavatel vycházet 

z předběžné verze výzvy, pokud nedojde k vyhlášení výzvy na začátku února 2017). 
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Tabulka 12: Přehled indikátorů – opatření 5.2 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

96004 

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

výstupový hlavní Projekty 

5 0 0 0 

95005 

Spotřeba 
sladkovodních ryb 
a rybích výrobků na 
obyvatele za rok 

kontextov
ý 

interní kg/osob
a 

1,41 
(výchozí 

1,40) 
- - - 

95111 

Změna objemu 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkov
ý 

interní t 

600,0 0 0 0 

95511 

Změna hodnoty 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkov
ý 

interní tis. EUR 

2 309,0 0 0 0 

80001 

Počet 
uspořádaných 
informačních a 
propagačních 
aktivit 

výstupový interní Aktivity 

4 0 0 0 

95601 

Počet založených 
organizací 
producentů 

výstupový interní Organiz
ace 
produce
ntů 

1 0 0 0 

95801 

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

výstupový interní Organiz
ace 
produce
ntů 1 0 0 0 

 

Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebylo k 30. 9. 2016 

vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty 

monitorovacích indikátorů. 

K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 3. Všechny 

zaregistrované žádosti tedy spadají pod opatření 5.2, záměr b). Požadované finanční prostředky (příspěvek Unie) 

v rámci těchto žádostí jsou ve výši 2,88 mil. Kč, což činí přibližně 6 % celkové alokace výzvy č. 3. V rámci těchto 

projektů (opatření 5.2, záměr b)) je žadateli/příjemci vykazován indikátor 80001 Počet uspořádaných 

informačních a propagačních aktivit. Z hlediska zaměření se jedná o projekty, jejichž výstupem je webová 

stránka, reklamní spot, knihy receptů či výstavní expozice.  

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. V rámci druhé fáze hodnocení budou pravděpodobně k dispozici již alespoň nějaké projekty s vydaným 
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Rozhodnutím (podané do výzvy č. 3) a zazávazkované hodnoty monitorovacích indikátorů a bude tedy možné 

částečně stanovit vyhodnocení plnění cílů vzhledem k vyhlášené alokaci. Hodnocení bude doplněno o terénní 

šetření mezi příjemci podpory (rozhovor s 1-2 příjemci), realizována bude evaluační návštěva u příjemce 

(navazující na hodnocení v rámci pre-evaluační studie). 

4.3.2 5. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování 

a uvádění na trh 

Specifický cíl 5. B je naplňován opatřením 5.3 Investice do zpracování produktů, jehož cílem je zvýšení podílu i 

sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a modernizace a inovace zpracovatelských kapacit. V rámci opatření 

jsou podporovány investice na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které 

zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Oprávněnými příjemci jsou zde malé a střední 

podniky. 

Alokace specifického cíle 5 B, resp. opatření 5.3 je ve výši 117,9 mil. Kč. Opatření 5.3 bylo zahrnuto již ve dvou 

vyhlášených výzvách – v 1. a 5. výzvě. V obou výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz 

kap. 2), a zpracovatel nemá k dispozici informace o dílčích alokacích v rámci těchto výzev na jednotlivá opatření. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 13: Přehled indikátorů – opatření 5.3 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

95200 
Objem 

zpracovaných ryb 

kontextov
ý 

hlavní t 7 453,0 
(výchozí 
6 803) 

- - 0 

95210 
Produkce 

zpracovaných ryb 

výsledkov
ý 

hlavní t 
650,0 311,0 47,8 0 

96401 

Počet projektů 

zaměřených na 

zpracování 

výstupový hlavní Projekty 

33 3 9 0 

95005 

Spotřeba 

sladkovodních ryb 

a rybích výrobků na 

obyvatele za rok 

kontextov
ý 

interní kg/osob

a 1,41 
(výchozí 

1,40) 
- - 0 

 

K 30. 9. 2016 byly v opatření 5.3 celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů, 

což je méně než 10 % očekávaného počtu projektů (dle stanovené hodnoty MI 96401). Objem produkce 

zpracovaných ryb (MI 95210) se mezi jednotlivými projekty výrazně liší, a to až v řádu stovek tun. Ve stavu 

k 30. 9. 2016 tak prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb, 

jak je patrné z tabulky výše. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru 95210 

Produkce zpracovaných ryb měla být dosažena. 
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Z hlediska zaměření se jedná o projekty zahrnující jak nové zavedení procesu zpracování ryb (tj. výchozí hodnota 

produkce zpracovaných ryb je nulová), tak modernizaci stávajících provozů pro zpracování ryb. Obsahem 

projektů je obvykle nákup zařízení, strojů a materiálního vybavení.  

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. V rámci druhé fáze hodnocení bude pravděpodobně k dispozici již více projektů s vydaným Rozhodnutím a 

zazávazkované hodnoty monitorovacích indikátorů a bude tedy možné lépe vyhodnocení plnění cílů. 

Hodnocení bude doplněno o terénní šetření mezi příjemci podpory (rozhovor s 1-2 příjemci), realizována bude 

evaluační návštěva u příjemce (navazující na hodnocení v rámci pre-evaluační studie).  
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4.4 Technická pomoc 

4.4.1 Opatření Technická pomoc 

Opatření technická pomoc je zaměřeno na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na 

informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly. Cílem opatření 

je účinná a efektivní realizace OP Rybářství. 

Výzva k technické pomoci OP Rybářství byla otevřena 21. 10. 2015, přičemž se jedná o průběžnou výzvu a 

žádosti o podporu je možné podávat až do 31. 12. 2023. Celková alokace pro opatření Technická pomoc 

(62,6 mil. Kč) je zcela pokryta uvedenou výzvou.  

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 14: Přehled indikátorů – opatření Technická pomoc 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závaze
k  

 

Závaze
k  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

80001 Počet 
uspořádaných 
informačních a 
propagačních 
aktivit 

výstupový interní Aktivity 

5 0 0 0 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) 

výstupový interní Dokume
nty 

15 3 20 0 

80600 Počet jednání 
orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

výstupový interní Jednání 
23 12 52 0 

80810 Míra čerpání 
prostředků 
programu 

výsledkov
ý 

interní % 
100,0    

82200 Nákup materiálu, 
zboží a služeb 
potřebných k 
zajištění 
implementace 
programu 

výstupový interní Kč 

32 105 
000 

172 976 0,5 0,4 

82500 Počet pracovních 
míst financovaných 
z programu 

výstupový interní FTE 
3,0 18,0* 600* 0 

82510 Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační 
struktury 

výsledkov
ý 

interní % 

20,0 64,0** - - 

* Počet financovaných pracovních míst se v  projektech s vydaným Rozhodnutím vztahuje k období 2007 – 2013 i 

období 2014 – 2020. 
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** Uvedený závazek vychází z jednoho realizovaného v opatření 6.1, který uvádí výchozí hodnotu indikátoru 

55 %. 

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 30. 9. 2016 celkem 7 projektů s vydaným Rozhodnutím s celkovou 

finanční podporou ve výši 6,6 mil. Kč, což činí přibližně 10 % celkové alokace opatření. Realizace jednoho 

projektu již byla ukončena (uspořádání výroční konference k OP Rybářství). 

V tabulce jsou uvedeny zazávazkované hodnoty indikátorů. Vzhledem k tomu, že většina projektů byla 

k uvedenému datu stále v realizaci, dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou prozatím nulové. 

Závazky projektů s vydaným Rozhodnutím naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru 80600 Počet jednání orgánů, 

pracovních či poradních skupin. V případě indikátoru 82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k 

zajištění implementace programu je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %. 

Další hodnocení  

Další hodnocení plnění cílů OP Rybářství bude probíhat v 1. čtvrtletí 2017 na datech generovaných k 31. 12. 

2016. V rámci druhé fáze hodnocení bude provedeno terénní šetření, v rámci kterého budou osloveni zástupci 

MZe (ŘO OP Rybářství) a případně i zástupci SZIF (jako zprostředkujícího subjektu OP).  

 

 


