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Operační program Rybářství 21+, pracovní verze z října 2020 
zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace 

 

RYBNÍKY, CHOV RYB 
Specifický cíl 2.1 – Podpora udržitelné akvakultury 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

Investice do akvakultury 

Podpora je zaměřena na aktivity, které přispívají k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti 

podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro 

udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. 

• Investice vedoucí k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských podniků a zachování 

udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury (např. výstavba nebo modernizace rybochovných 

zařízení a vybavení, odbahňování rybníků),  

• investice podporující diverzifikaci akvakultury, 

• podpora nových chovatelů. 

 

Investice do intenzivních akvakulturních systémů 

Podpora aktivit je zaměřena na realizaci nových a modernizaci stávajících zařízení pro intenzivní 
produkci ryb podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti 
využívání zdrojů. 

• Investice vedoucí k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti rybářských podniků, např.: 
− vybudování moderních intenzivních zařízení k produkci kvalitních ryb a nárůstu produkce ryb z 

těchto zařízení, 
− zavádění inovativních prvků a modernizace stávajících zařízení, 
− rozvinutí intenzivní akvakultury založené na aplikaci moderních inovativních metod šetrných k 

životnímu prostředí. 

 
Kompenzace  
Účelem kompenzací je poskytnutí náhrad za dodatečné náklady spojené se zajišťováním 
mimoprodukčních funkcí rybníků, omezování ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny a náhrad za 
škody způsobené rybožravými predátory a suchem.  

• Podpora plnění mimoprodukčních funkcí rybníků (kompenzace za plnění nařízení vodohospodářské 

funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou a za plnění nařízené péče rozhodnutím orgánů 

ochrany přírody), 

• náhrada škod způsobených rybožravými predátory, 

• náhrada škod způsobených suchem. 
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ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ AKVAKULTURY 
Specifický cíl 2.2 – Rozvoj konkurenceschopných, transparentních a stabilních trhů pro produkty 
rybolovu a akvakultury včetně jejich zpracování 
Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

 
Propagační kampaně 
Podporovány jsou aktivity související s propagací odvětví akvakultury a zejména informovaností 

spotřebitelů o prospěšnosti konzumace rybího masa a výrobků z ryb. Podpora je poskytnuta také na 

pořádání a účast na veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání seminářů a konferencí. 

• Aktivity zaměřené na informování ve vztahu k produktům akvakultury, a to v rámci regionálních, 

celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní, 

• prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání 

seminářů a konferencí. 

 

 


