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Ministerstvo zemědělství, modrá místnost, Těšnov 65/17, Praha 1 /
Ministry of Agriculture – blue meeting room, Těšnov 65/17, Prague 1

Místo setkání / Meeting point:
Recepce Ministerstva zemědělství / Reception of the Ministry of Agriculture



PROGRAM / PROGRAMME

 9:30 Registrace účastníků / Registration

 10:00 Zahájení / Opening

 10:00 – 10:10 Zahájení semináře a úvodní slovo / Opening and introduction
Ing. Pavel Pojer, ředitel ŘO OP Rybářství / Director of Managing Authority for OP Fisheries

 10:10 – 10:45 Organizace producentů – principy zřizování a fungování /
Producer organisations – Establishment and function
Chiara Bacci, tvůrce politiky / Policy Officer
Frangiscos Nikolian, vedoucí jednotky ekonomických analýz, trhů a hodnocení dopadů / 
Head of the Economic analysis, Markets and Impact Assessment Unit, Generální ředitelství 
pro námořní záležitosti a rybolov / Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

 10:45 – 11:45 Švédské zkušenosti se zakládáním organizace producentů v akvakultuře /
Swedish experience of forming a Producer organisation in aquaculture
Ola Öberg, organizace producentů sladkovodní akvakultury v recirkulacích /
Producer organisation in freshwater aquaculture recirculation

 11:45 – 13:00 Přestávka – oběd / Break – lunch

 13:00 – 13:45 FEDERCOOPESCA: Organizace producentů v Itálii: přehled a případové studie /
FEDERCOOPESCA: The Producer organisations in Italy: general overview and case studies
Pietro Gentilioni, FEDERCOOPESCA - odborník na mořskou biologii a koordinátor projektů / 
FEDERCOOPESCA marine biologist expert and projects coordinator

 13:45 – 14:30 Polské zkušenosti s Organizací producentů kapra /
Polish experience with carp Producer organisations
Pawel Wielgosz, Andrzej Dmuchowski, Organizace producentů kapra v Polsku /
Pawel Wielgosz, Andrzej Dmuchowski carp Producer organizations in Poland

 14:30 – 14:45 Přestávka / Break

 14:45 – 15:30 Vytváření organizace producentů v akvakultuře v ČR /
Formation of a Producer organisation in aquaculture in the Czech Republic
Ing. Pavlína Výravská, ŘO OP Rybářství / Managing Authority for OP Fisheries

 15:30 – 15:50 Různé / Any other business

 15:50 – 16:00 Zakončení / End
Ing. Pavel Pojer, ředitel ŘO OP Rybářství / director of Managing Authority for OP Fisheries

 16:00 Předpokládané ukončení / Expected end

Seminář bude tlumočen z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny /  
Seminar will be translated from czech to english and from english to czech



Chiara Bacci: tvůrce politiky z oddělení ekonomických analýz, trhů a hodnocení dopadů Generálního ředitelství pro námořní záležitosti 

a  rybolov Evropské komise. Zabývá se profesními organizacemi v  rybářském sektoru a  akvakultuře, marketingovými standardy, 

spotřebitelskými informacemi a záležitostmi hospodářské soutěže.

Policy officer in the Unit responsible for Economic Analysis, Markets and Impact Assessment within the European Commission‘s 

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. She deals with professional organisations in the fisheries and aquaculture 

sector, marketing standards, consumer information and competition issues.

Frangiscos Nikolian: vedoucí oddělení ekonomických analýz, trhů a hodnocení dopadů Generálního ředitelství pro námořní záležitosti 

a rybolov Evropské komise. Oddělení je zodpovědné za implementaci Společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 

a provádí ekonomické analýzy v odvětví tzv. modré ekonomiky, včetně rybářství a akvakultury. V  letech 2013–2016 byl p. Nikolian 

zodpovědný za oddělení zabývající se implementací Evropského rybářského fondu/Evropského námořního a rybářského fondu pro 

země středozemního moře a  země Černého moře a v letech 2016 a 2017 byl vedoucím oddělení, které má na starosti Strukturální 

politiku a ekonomické analýzy.

Head of Unit responsible for Economic Analysis, Markets and Impact Assessment in the European Commission‘s Directorate-General for 

Maritime Affairs and Fisheries. The Unit is in charge of the implementation of the Common Market Organisation in fishery and aquaculture 

products and provides analysis on the economics of blue economy sectors, including fisheries and aquaculture. Prior to that, Mr Nikolian 

was in charge between 2013 and 2016 of the Unit dealing with the implementation of the EFF/EMFF in the Mediterranean / Black Sea 

countries and between 2016 and 2017 Head of the Unit responsible for Structural Policy and Economic Analysis.

Ola Öberg: předseda švédské Organizace producentů v  recirkulacích „De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk 

Förening“, zkráceně RecirkFisk. Cílem organizace je poskytnout spravedlivý obchod (fair trade) a spravedlivou legislativu v akvakultuře 

ve Švédsku. Organizace podporuje své členy v  rozvoji udržitelného obchodu v  akvakultuře a  ve sdílení zkušeností v  technologiích 

recirkulačních systémů v akvakultuře. Organizaci tvoří sedm producentů z oblasti recirkulační akvakultury produkující štiku obecnou, 

pstruha duhového, pstruha obecného, úhoře říčního, sivena arktického, sumečka afrického, tilapii, jesetery a rajčat v akvaponii.

He is chairman in Producer organisation „De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening“, short RecirkFisk. Its objective 

is to provide fair trade and fair legislation for aquaculture in Sweden. Organisation helps its members to develop sustainable business 

in aquaculture and transfer knowledge in RAS technology. There are 7 members in the PO all working with recirculating aquaculture 

producing pikeperch, rainbow trout, lake trout, eel, arctic charr, clarias, tilapia, sturgeon and tomatoes in aquaponi.

Pietro Gentiloni: je odborník na mořskou biologii a koordinátor projektů ve FEDERCOOPESCE. FEDERCOOPESCA je servisní organizací, 

která poskytuje svým členům podporu na národní a mezinárodní úrovni v oblasti daňových, technických a právních otázek, stejně tak 

profesionální vzdělávání. Hlavní aktivity sektoru jsou: rybářství a  akvakultura. FEDERCOOPESCA zastupuje své členy ve smluvních 

vztazích a  v jejich záležitostech s  Evropskou Komisí, italskými ministerstvy a  dalšími institucemi na národní i  mezinárodní úrovni 

a zahrnuje více než 380 členů (včetně Organizací producentů) a 7900 partnerů.

Pietro Gentilioni is marine biologist expert and projects coordinator in FEDERCOOPESCA. FEDERCOOPESCA was established as services 

association, to provide its associates with the assistance at national and international levels on fiscal, technical and legal issues, as well 

as ongoing professional training. The associated primary activity sectors are: fishery and aquaculture. FEDERCOOPESCA represents 

the associates in official contacts and in their issues with the European Commission, the Italian Ministries and other authorities, both in 

national and international sectors and representing more than 380 cooperatives (including POs), and 7.900 partners.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ / LECTURER


