
Celková alokace Z toho příspěvek Unie
Z toho národní 

spolufinancování
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19

19. výzva příjmů 

žádostí o podporu z 

OP Rybářství 2014 - 

2020

priorita unie  2,  5 
2.A; 2.B; 2.C;  

5.B
N/R

2.1; 2.2; 2.4; 

5.3.

2.1.                    

2.2. záměr a) 

2.4.            5.3. 

N/R kolová 15,000,000 Kč 11,250,000 Kč 3,750,000 Kč jednokolové únor/2021 duben/2021 N/R duben/2021

2.1.  Inovace  

2.2. záměr a)  Investice do akvakultury.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

5.3. Investice do zpracování produktů.

N/R N/R N/R Ano Ne N/R N/R

A03k, A22k, 

A01k, A09k, 

D17k, D18k, 

D19k, D20k

Podpora obnovy, 

odbahnění a 

rekonstrukce 

rybníků a 

výstavby vodních 

nádrží, Podpora 

mimoprodukčníc

h funkcí rybníků

N/R N/R

20

20. výzva příjmů 

žádostí o podporu z 

OP Rybářství 2014 - 

2020 - kompenzace 

Covid

priorita unie  2,  5 2.B;  5.B N/R
2.6.                                

5.3.a.*

2.6.                                

5.3.a.*
N/R kolová 60,000,000 Kč 45,000,000 Kč 15,000,000 Kč jednokolové únor/2021 duben/2021 N/R duben/2021

2.6.  Opatření na ochranu veřejného zdraví I  

5.3.a. Opatření na ochranu veřejného zdraví II N/R N/R N/R Ano Ne N/R N/R N/R N/R N/R N/R

a - h

i

j - l

m

n-q

p

r

s - t

u

v

w - z

*Nejedná se o záměr

Synergie 

plánované výzvy

Název 

zrcadlové 

synergické 

výzvy

Číslo 

výzvy

Investiční 

priorita / 

prioritní oblast / 

specifický cíl 

(ENRF)

Opatření
Podopatření / 

Záměr

Číslo 

zrcadlové 

synergické 

výzvy

Plánované datum 

ukončení příjmu 

předběžných 

žádostí o podporu

Plánované 

datum 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Výzvy z 

hlediska 

posloupnosti 

synergické 

vazby

Řídící orgán vyplní v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.

Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 na rok  2021

Alokace plánové výzvy (podpora)

Základní plánované údaje o výzvě

Poznámky k vyplnění jednotlivých polí:

Datovým zdrojem pro definování datových položek Harmonogramu výzev na rok 2015 je MP monitorování a MP 

MS2014+.

Zacílení výzvy

Podporované aktivity
Cílové 

skupiny

Území

(místo 

dopadu)

Typy 

příjemců

Synergie a komplementarita výzvy

Komplementarita 

plánované výzvy
Popis synergie

Identifikace a 

název vazby
Program

Identifikace výzvy 

Druh výzvy 
Model 

hodnocení

Plánované datum 

vyhlášení výzvy

Plánované datum 

zahájení  příjmu 

žádostí o 

podporu

Operace
Specifický 

cíl
Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie

Řídící orgán popíše synergii v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud doplnil NE, uvede N/R.

Řídící orgán vyplňuje podle relevantnosti jednotlivých úrovní pro jednotlivé programy spolufinancované z ESI 

fondů. U nerelevantních polí uvede N/R.

Řídící orgán doplní alokaci (podporu) v CZK se zaokrouhlením na celá čísla.

Řídící orgán doplní model hodnocení: jednokolový nebo dvoukolový. 

Řídící orgán vyplňuje pouze u relevantních výzev, tj. pouze výzev s dvoukolovým hodnocením. U 

nerelevantních polí uvede N/R.

Řídící orgán popíše zacílení výzvy - textové pole. U nerelevantních polí uvede N/R - to znamená, že výzva 

nebude zacílena a bude podporováno vše, co je uvedeno v programovém dokumentu.

Řídící orgán vyplní druh výzvy: kolová nebo průběžná.

Řídící orgán doplní minimálně měsíc a rok k jednotlivým datovým položkám. Na zvážení řídícího orgánu je 

možné doplnit konkrétní den.

Řídící orgán doplní: ANO nebo NE. U nerelevantních polí uvede N/R - to znamená, že výzva nebude zacílena a 

bude podporováno vše, co je uvedeno v programovém dokumentu.

Řídící orgán vyplní, zda jde o výzvu počáteční nebo navazující, v případě, že u sloupce "t" doplnil ANO. Pokud 

doplnil NE, uvede N/R.
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