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4. výzva OP 

Rybářství - 

Kompenzace

2 priorita  2 2.1. 2.1.4 kolová 19 000 000 Kč 13 300 000 Kč 5 700 000 Kč jednokolové prosinec/2022 leden/2023 leden/2023 Kompenzace 

Podniky akvakultury,

rybářské svazy a pobočné

spolky rybářských svazů,

široká veřejnost.

Celé území ČR

Podniky akvakultury , které 

hospodaří na vodní ploše – 

katastrální výměra (vodní 

plocha ) každého 

podporovaného rybníka nesmí 

být menší než 2,00 a větší 

než 5,00 ha. Podpora může 

být rovněž poskytnuta 

rybářským svazům a 

rybářským spolkům.

Ano

Úspory energie, 

Tvorba a obnova 

vodních prvků , 

Protipovodňová a 

protierozní 

ochrana, Podpora 

podnikání

Hraniční oblasti jsou jasně 

vymezeny pro projekty na 

podporu akvakultury v OP 

Rybářství 2021–2027 účelem 

poskytnuté dotace. 

OP ŽP 

2021–2027, SP 

SZP

Ne N/R N/R

5
5. výzva OP 

Rybářství - Inovace
2 priorita  2 2.1. 2.1.1 kolová 7 000 000 Kč 4 900 000 Kč 2 100 000 Kč jednokolové duben/2023 duben/2023 květen/2023 Inovace

Veřejnoprávní subjekty 

(vysoké školy, výzkumné 

organizace, stř. odb. školy), 

podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb, rybářské 

svazy a pobočné spolky 

rybářských svazů, široká 

veřejnost.

Celé území ČR

Podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb, rybářské 

svazy a pobočné spolky 

rybářských svazů 

spolupracující s 

partnerem/partnery projektu, 

nebo veřejnoprávní subjekty  

(veřejné vysoké školy a 

výzkumné organizace) 

spolupracující s 

partnerem/partnery projektu. 

Ano Inovace

Hranice je jasně vymezena pro 

projekty na podporu akvakultury v 

OP Rybářství, podle definice 

žadatele.

SP SZP Ne N/R N/R

6

6. výzva OP 

Rybářství - Investice 

do akvakultury

2 priorita  2 2.1. 2.1.2 kolová 50 000 000 Kč 35 000 000 Kč 15 000 000 Kč jednokolové duben/2023 duben/2023 květen/2023  Investice do akvakultury 

Podniky akvakultury, 

rybářské svazy a pobočné 

spolky rybářských svazů, 

široká veřejnost.

Celé území ČR
Podniky akvakultury, rybářské 

svazy a rybářské spolky, nově 

začínající chovatelé. 

Ano

Úspory energie, 

Tvorba a obnova 

vodních prvků , 

Protipovodňová a 

protierozní 

ochrana, Podpora 

podnikání, 

Návštěvnická 

infrastruktura.

Hraniční oblasti jsou jasně 

vymezeny pro projekty na 

podporu akvakultury v OP 

Rybářství 2021–2027 účelem 

poskytnuté dotace. 

OP ŽP 

2021–2027, IROP 

2021–2027, SP 

SZP

Ne N/R N/R
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7. výzva OP 

Rybářství - 

Zpracování produktů

2 priorita  2 2.2. 2.2.2 kolová 10 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 000 000 Kč jednokolové duben/2023 duben/2023 květen/2023  Zpracování produktů 

Podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb, rybářské 

svazy a pobočné spolky 

rybářských svazů, široká 

veřejnost.

Celé území ČR
Podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb.
Ano

Podpora 

podnikání, Úspory 

energie

Hranice je jasně vymezena pro 

projekty na podporu akvakultury v 

OP Rybářství, podle definice 

žadatele.

OP ŽP 

2021–2027, SP 

SZP

Ne N/R N/R
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8. výzva OP 

Rybářství - 

Shromažďování 

údajů

2 priorita  1 1.4. 1.4.1 průběžná 25 000 000 Kč 17 500 000 Kč 7 500 000 Kč jednokolové červen/2023 červen/2023 31.12.2029 Shromažďování údajů

Veřejnoprávní subjekty, 

rybářské svazy a pobočné 

spolky rybářských svazů, 

profesní organizace, 

podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb, odborná 

veřejnost, široká veřejnost.

Celé území ČR

Ministerstvo zemědělství,

Ústav zemědělské ekonomiky

a informací (UZEI) - profesní

organizace.

Ano

Digitalizace 

podniků, 

Digitalizace 

(eGovernment a 

kybernetická 

bezpečnost).

Hraniční oblasti jsou jasně 

vymezeny pro projekty na 

podporu akvakultury v OP 

Rybářství 2021–2027 účelem 

poskytnuté dotace. 

OP TAK, IROP 

2021–2027
Ne N/R N/R
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9. výzva OP 

Rybářství - 

Propagační kampaně

2 priorita  2 2.2. 2.2.1 průběžná 20 000 000 Kč 14 000 000 Kč 6 000 000 Kč jednokolové červen/2023 červen/2023 31.12.2029 Propagační kampaně

Podniky akvakultury,

zpracovatelé ryb, rybářské

svazy a pobočné spolky

rybářských svazů, široká

veřejnost.

Celé území ČR
Ministerstvo zemědělství a 

příspěvkové organizace 

Ministerstva zemědělství.

Ano
Propagační 

aktivity

Hranice je jasně vymezena pro 

projekty na podporu akvakultury v 

OP Rybářství, podle definice 

žadatele.

SP SZP Ne N/R N/R
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10. výzva OP 

Rybářství -

Vysazování úhoře 

říčního

2 priorita  1 1.6. 1.6.1 průběžná 45 000 000 Kč 31 500 000 Kč 13 500 000 Kč jednokolové říjen/2023 říjen/2023 31.12.2029 Vysazování úhoře říčního
Rybářské svazy, pobočné

spolky rybářských svazů a

široká veřejnost.

Území České republiky

v souladu s aktuálními

Plány managementu úhoře

říčního. 

Rybářské svazy a rybářské 

spolky, podniky akvakultury.
Ano

Posílení 

biologické 

rozmanitosti 

OP ŽP 2021–2027 podporuje 

výstavbu a rekonstrukci rybích 

přechodů. OP Rybářství 

2021–2027 podporuje vysazování 

úhoře říčního do vybraných 

rybářských revírů v povodí řeky 

Labe a řeky Odry.

OP ŽP 

2021–2027
Ne N/R N/R
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11. výzva OP 

Rybářství - Investice 

do intenzivních 

akvakulturních 

systémů

2 priorita  2 2.1. 2.1.3 kolová 15 000 000 Kč 10 500 000 Kč 4 500 000 Kč jednokolové říjen/2023 říjen/2023 listopad/2023 Investice do intenzivních akvakulturních systémů

Podniky akvakultury,

rybářské svazy a pobočné

spolky rybářských svazů,

široká veřejnost.

Celé území ČR
Podniky akvakultury, rybářské 

svazy a pobočné spolky 

rybářských svazů.

Ano
Efektivnější 

nakládání s vodou 

Hraniční oblasti jsou jasně 

vymezeny pro projekty na 

podporu akvakultury v OP 

Rybářství 2021–2027 účelem 

poskytnuté dotace. 

OP ŽP 

2021–2027
Ne N/R N/R
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12. výzva OP 

Rybářství - Investice 

do akvakultury

2 priorita  2 2.1. 2.1.2 kolová 50 000 000 Kč 35 000 000 Kč 15 000 000 Kč jednokolové říjen/2023 říjen/2023 listopad/2023 Investice do akvakultury

Podniky akvakultury, 

rybářské svazy a pobočné 

spolky rybářských svazů, 

široká veřejnost.

Celé území ČR
Podniky akvakultury, rybářské 

svazy a rybářské spolky, nově 

začínající chovatelé. 

Ano

Úspory energie, 

Tvorba a obnova 

vodních prvků , 

Protipovodňová a 

protierozní 

ochrana, Podpora 

podnikání, 

Návštěvnická 

infrastruktura.

Hraniční oblasti jsou jasně 

vymezeny pro projekty na 

podporu akvakultury v OP 

Rybářství 2021–2027 účelem 

poskytnuté dotace. 

OP ŽP 

2021–2027, IROP 

2021–2027, SP 

SZP

Ne N/R N/R

13

13. výzva OP 

Rybářství - 

Zpracování produktů

2 priorita  2 2.2. 2.2.2 kolová 10 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 000 000 Kč jednokolové říjen/2023 říjen/2023 listopad/2023 Zpracování produktů

Podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb, rybářské 

svazy a pobočné spolky 

rybářských svazů, široká 

veřejnost.

Celé území ČR
Podniky akvakultury, 

zpracovatelé ryb.
Ano

Podpora 

podnikání, Úspory 

energie

Hranice je jasně vymezena pro 

projekty na podporu akvakultury v 

OP Rybářství, podle definice 

žadatele.

OP ŽP 

2021–2027, SP 

SZP

Ne N/R N/R
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14. výzva OP 

Rybářství - 

Propagační kampaně

2 priorita  2 2.2. 2.2.1 kolová 10 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 000 000 Kč jednokolové říjen/2023 říjen/2023 listopad/2023 Propagační kampaně

Podniky akvakultury,

zpracovatelé ryb, rybářské

svazy a pobočné spolky

rybářských svazů, veřejno

právní instituce, široká

veřejnost.

Celé území ČR
Podniky akvakultury, veřejno 

právní subjekty (např. vysoké 

školy).

Ano
Propagační 

aktivity

Hranice je jasně vymezena pro 

projekty na podporu akvakultury v 

OP Rybářství, podle definice 

žadatele.

SP SZP Ne N/R N/R
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Překryv plánované 

výzvy

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

identifikovánu hraniční oblast či překryv.

Hraniční oblast 

plánované výzvy

Číslo 

výzvy

Specifický cíl 

(ENRAF)

Opatření 

(Aktivita OP R)

Plánované 

datum ukončení 

příjmu žádostí o 

podporu 

Popis hraniční oblastiCíl politiky Druh výzvy 
Model 

hodnocení

Plánované datum 

vyhlášení výzvy

Plánované datum 

zahájení  příjmu 

žádostí o podporu

Název výzvy Priorita/ priorita ENRAF

Harmonogram výzev OP Rybářství 2021–2027 na rok  2023

Alokace plánové výzvy (podpora)

Nastavení výzvy

Poznámky k vyplnění jednotlivých polí:

Datovým zdrojem pro definování datových položek Harmonogramu výzev  je MP Společné procesy implementace 

fondů EU a MP MS2021+.

Zacílení výzvy

Podporované aktivity Cílové skupiny
Území

(místo dopadu)
Typy příjemců

Popis doplňkovosti

Doplňkovost 

plánované výzvy

Program s hraniční 

oblastí

Popis 

překryvu

Program s 

překryvem

Identifikace výzvy 

Řídící orgán vyplní, zda jde o výzvu doplňkovou či nikoliv, a to doplněním označení ANO/ NE.

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.

31.10.2022


