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PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ
2021–2027
Legislativa EU:
• Zveřejnění návrhu nařízení k novému ENRF – 12. 6. 2018
• Dosažení předběžné politické dohody k ENRAF – 4. 12. 2020
• Přijetí ENRAF – červen 2021
• Zveřejnění ENRAF ve věstníku EU – 7. července 2021

Hlavní prvky nařízení k ENRAF:
• Dochází k posílení významu akvakultury
• Název fondu se mění na Evropský, námořní, rybářský a akvakulturní fond

• Zařazení
kompenzací
mezi
podporované
aktivity
mimoprodukčních funkcí rybníků) se 100% mírou podpory

(možnost

• Maximální Míra podpory pro inovace se zvyšuje z 50 % na 75 % pro SMEs

• Větší flexibilita – nařízení neobsahuje předdefinovaná opatření
• Posílení sledování vlivu OP na klima a životní prostředí

financování

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ
2021–2027
Hlavní prvky nařízení k ENRAF:
• Zavedení jednotné míry kofinancování 70 % EU podíl : 30 % ČR podíl
• Alokace pro ČR je cca 30 mil. EUR (EU podíl)

Nové strategie EU:
• Zelená dohoda pro Evropu

• Strategie pro biodiverzitu
• Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“
• Klíčové priority EU – odolnost, digitální a zelená transformace
→ ENRAF musí přispívat k plnění cílů a priorit EU

TVORBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
• Zásadní změnou je především orientace na projekty, které budou přispívat
k plnění klíčových horizontálních priorit EU a environmentálních cílů
EU, zejména Zelené dohody pro Evropu a navazujících strategií:
Strategie od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biodiverzitu.
• Klíčové priority EU – odolnost, digitální a zelená transformace
→ ENRAF musí přispívat k plnění cílů a priorit EU.
• Zapracované doporučení ze SEA do hodnotících kritérií.

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ
2021–2027
VNSPA a OP Rybářství 2021–2027:
• 2019–2021 – revize Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu
(včetně realizace hodnocení SEA) – v současné chvíli odeslán vládě ČR ke schválení

• 2019–2021 – příprava OP Rybářství 2021–2027 (analýzy, studie atd.)
OP Rybářství vychází z VNSPA a navazuje na Dohodu o partnerství (v gesci MMR) –
nutná koordinace s ostatními OP
• 2020 – zahájeny neformální konzultace s EK
• Nyní je programový dokument finalizován na základě neformální komunikace s EK
a MPŘ, formální proces schválení bude spuštěn co nejdříve po dokončení procesu SEA
a schválení návrhu vládou ČR (podzim 2021)

Priorita 1 - Podpora udržitelného
rybolovu a obnova a zachování
vodních biologických zdrojů

SC 1.4 - Podpora efektivní kontroly a
vynucování v oblasti rybářství, včetně boje proti
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému
rybolovu, jakož i spolehlivých dat pro
rozhodování založené na znalostech

SC 1.6 - Ochrana a obnova vodní biodiversity a
ekosystémů

1.4.1 Shromažďování údajů

1.4.2 Sledovatelnost produktů

1.6.1 Vysazování úhoře říčního

CP 2 - Zelenější,
nízkouhlíková Evropa

2.1.1 Inovace

SC 2.1 - Podpora udržitelné akvakultury,
zejména posílení konkurenceschopnosti
produkce akvakultury a zajištění dlouhodobé
udržitelnosti těchto činností

Priorita 2 - Podpora udržitelné
akvakultury a zpracování a uvádění
produktnů rybolovu a akvakultury
na trh, přispění k zajištění potravin v
Unii

2.1.2 Investice do akvakultury
2.1.3 Investice do intenzivních
akvakulturních systémů

2.1.4 Kompenzace

2.2.1 Propagační kampaně

2.2.2 Zpracování produktů
SC 2.2 - Podpora marketingu, kvality a přidané
hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož
i zpracování těchto produktů

2.2.3 Organizace producentů

2.2.4 Opatření pro neočekávané události

Priorita 5 - Technická pomoc

SC 5.1

5.1.1 Technická pomoc

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV V ROCE 2022
Řídicí orgán OP Rybářství plánuje na jaře roku 2022 vyhlásit výzvy s názvem 1., 2., 3., 4.
výzva OP Rybářství 2021–2027.
• Vyhlašované aktivity:
– 2.1.1. Inovace
– 2.1.2. Investice do akvakultury
– 2.1.4. Kompenzace
– 2.2.2. Zpracování produktů
• Příjem žádostí byl původně plánován na „duben“ 2022 - vše bude záležet na schválení
programu ze strany EK a přípravě IS (MS2021+).
• Následovat bude další výzva k aktivitě 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních
systémů.

ADMINISRACE OP RYBÁŘSTVÍ 2021–2027
Nové prvky:
• Nový informační systém MS2021+ (stejný pro všechny OP) – IS KP21+, CSSF21+
• Administrace projektů pouze na RO SZIF České Budějovice

• Kontrola fyzické realizace projektu na vzorku – 10%
• Nedokládání příloh k velikosti podniku (vyjma opatření 2.2.2.)

• Dobou udržitelnosti – sjednocena na 5 let od platby
• Budeme využívat:
➢Kompenzace za mimoprodukční funkce rybníků – platba na hektar pro rybníky
o velikosti 2 – 5 ha.
➢Odbahňování rybníků – platba za odtěžený sediment.
➢Nepřímé náklady spojené s personálními náklady.
Zůstává:
• Implementační struktura

• Základní principy administrace (ex-post platby, kontrola VŘ před Rozhodnutím)
• Struktura Pravidel pro žadatele a příjemce + Pravidla pro zadávání zakázek
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