Príloha č. 7

Intervenčná logika, oprávnení prijímatelia, forma a intenzita pomoci
TC 3
Priorita Únie v zmysle
nariadenia o ENRF
Podpora akvakultúry,
ktorá je
environmentálne
udržateľná, efektívne
využíva zdroje, je
inovačná,
konkurencieschopná a
založená na znalostiach

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI MSP, SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA (v prípade
EPFRV) A SEKTORA RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA A AKVAKULTÚRY (v prípade ENRF)
Špecifický cieľ
v zmysle nariadenia o
ENRF

Opatrenie
v zmysle
nariadenia o
ENRF

Zlepšenie
konkurencieschopnosti
a životaschopnosti
podnikov akvakultúry,
vrátane zlepšenia
bezpečnostných
a pracovných
podmienok, najmä v
MSP

Produktívne
investície do
akvakultúry
(čl. 48)

Podporované investície v zmysle
nariadenia o ENRF

Oprávnení
prijímatelia

 Produktívne
investície
do
akvakultúry (1.a)
 Investície
do
modernizácie
akvakultúrnych jednotiek vrátane
zlepšenia
pracovných
a bezpečnostných
podmienok
pracovníkov v akvakultúre (1.c)
 Investície
do
zlepšenia
a modernizácie
v súvislosti
so zdravím a dobrými životnými
podmienkami
zvierat
vrátane
nákupu vybavenia určeného na
ochranu akvakultúrnych chovov
pred voľne žijúcimi predátormi
(1.d)
 Investície do zvyšovania kvality
produktov akvakultúry alebo ich
pridanej hodnoty (1.f)
 Obnovenie
existujúcich
akvakultúrnych rybníkov alebo
investície zamerané na prevenciu
tvorby usadenín (1.g)
 Diverzifikácia
príjmu
akvakultúrnych
podnikov
prostredníctvom
rozvoja
doplnkových činností (1.h)

MSP
v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry

Forma
poskytnutej
pomoci
Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)

Maximálna výška pomoci z celkových
oprávnených výdavkov na
operáciu/projekt v zmysle nariadenia o
ENRF
Verejné zdroje
ENRF
ŠR

Súkromné
zdroje

37,5 %

12,5%

50%

22,5%

7,5%

70%

Ostatné
podniky
nespadajúce
do
definície MSP v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry

1

Podpora marketingu a
spracovania

Zlepšenie organizácie
trhov s produktmi
rybolovu a akvakultúry

Marketingové
opatrenia (čl.
68)

 Organizovanie
regionálnych,
národných alebo nadnárodných
informačných a propagačných
kampaní zameraných na zvýšenie
informovanosti
verejnosti
o
udržateľných produktoch rybolovu
a akvakultúry (1.g)

MPRV SR

 Získavanie
nových
trhov
a zlepšenie podmienok uvádzania
produktov rybolovu a akvakultúry
na trh (1.b)

MSP
v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry/
spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry

Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)
Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)

Ostatné
podniky
nespadajúce
do
definície MSP v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry

Podnecovanie investícií
do odvetví spracovania
a uvádzania na trh

TC 6

Spracovanie
produktov
rybolovu
a akvakultúry
(čl. 69)

 Investície prispievajúce k úsporám
energie alebo znižovaniu vplyvu
na životné prostredie, vrátane
spracovania odpadu (1.a)
 Investície na zlepšenie bezpečnosti,
hygieny, zdravia a pracovných
podmienok (1.b)
 Investície vedúce k novým alebo
zlepšeným produktom, novým
alebo zlepšeným procesom čo
novým alebo zlepšeným systémom
riadenia a organizácie (1.f)

MSP podľa odporúčania
Komisie 2003/361/ES
pôsobiace v oblasti
spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry

OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA A PODPORA ÚČINNÉHO VYUŢÍVANIA PRÍRODNÝCH
ZDROJOV

Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)

Forma
poskytnutej
pomoci

75%

25%

0%

37,5 %

12,5%

50%

22,5%

7,5%

70%

37,5%

12,5%

50%

Maximálna výška pomoci z celkových
oprávnených výdavkov na
operáciu/projekt v zmysle nariadenia o
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ENRF

Priorita Únie v zmysle
nariadenia o ENRF

Špecifický cieľ
v zmysle nariadenia o
ENRF

Podpora akvakultúry,
ktorá je
environmentálne
udržateľná, efektívne
využíva zdroje, je
inovačná,
konkurencieschopná a
založená na znalostiach

Ochrana a obnova
vodnej biodiverzity
a posilnenie
ekosystémov týkajúcich
sa akvakultúry a
podpora akvakultúry,
ktorá efektívne využíva
zdroje

Podpora vykonávania
SRP

Zlepšenie
a poskytovanie
vedeckých znalostí, ako
aj zlepšenie zberu
a správy údajov

Poskytovanie podpory
monitorovaniu,
kontrole
a presadzovaniu, a tým
zlepšeniu
inštitucionálnej
kapacity a efektívnej
verejnej správy bez
zvyšovania
administratívnej záťaže

Opatrenie
v zmysle
nariadenia o
ENRF
Produktívne
investície do
akvakultúry
(čl. 48)

Zber údajov (čl.
77)

Kontrola
a presadzovanie
(čl. 76)

Verejné zdroje
Podporované investície v zmysle
nariadenia o ENRF

Oprávnení
prijímatelia

 Investície
do
znižovania
negatívneho
vplyvu
alebo
zvyšovania pozitívneho vplyvu na
životné prostredie a zvyšovania
efektívnosti využívania zdrojov
(1.e)
 Podpora
uzavretých
akvakultúrnych
systémov,
v ktorých sa produkty akvakultúry
chovajú v uzavretých systémoch
recirkulácie,
pričom
sa
minimalizuje spotreba vody (1.j)
 Zber, správa a využívanie údajov
pre účely vedeckej analýzy
a vykonávania SRP (2.a)
 Účasť zástupcov ČŠ a regionálnych
orgánov
na
regionálnych
koordinančných stretnutiach, na
stretnutiach
regionálnych
organizácií pre riadenie rybárstva,
v ktorých je Únia zmluvnou
stranou alebo pozorovateľom alebo
na
stretnutiach
orgánov
zodpovedných za poskytovanie
vedeckých odporúčaní (1.e)
 Vývoj,
nákup
a inštalácia
komponentov vrátane počítačového
hardvéru a softvéru, ktoré sú
potrebné
na
zabezpečenie
sledovateľnosti produktov rybolovu
a akvakultúry v zmysle článku 58
nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009
(2.c)
 Vývoj
inovačných
systémov
kontroly
a
monitorovacích
systémov a vykonávanie pilotných

MSP
v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry
Ostatné
podniky
nespadajúce
do
definície MSP v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES pôsobiace
v oblasti akvakultúry

Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)

MPRV SR

Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)

ŠVPS SR

Grant nenávratný
finančný
príspevok
(v súlade s čl.
67 ods. a)
všeobecného
nariadenia)

Súkromné
zdroje

ENRF

ŠR

37,5 %

12,5%

50%

22,5%

7,5%

70%

80%

20%

0%

90%

10%

0%
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projektov týkajúcich sa kontroly
rybárstva vrátane analýzy DNA rýb
alebo vývoja webových stránok
súvisiacich s kontrolou (2.g)
 Programy
odbornej
prípravy
a výmeny pesonálu zodpovedného
za
monitorovanie,
kontrolu
a dohľad
nad
rybárskymi
činnosťami vrátane programov
výmeny medzi členskými štátmi
(2.h)
 Iniciatívy
vrátane
seminárov
a mediálnych
nástrojov
zameraných
na
zvýšenie
informovanosti
rybárov
aj
ostatných
aktérov,
ako
sú
inšpektori, prokurátori a sudcovia,
ale aj širokej verejnosti o potrebe
bojovať proti NNN rybolovu
a o vykonávaní pravidiel SRP (2.j)
TECHNICKÁ POMOC (čl. 78 nariadenia o ENRF)
Oprávnení prijímatelia
RO – MPRV SR
SO – PPA
CO – MF SR
OA – MF SR (vrátane spolupracujúcich orgánov)

Podporované investície v súlade so všeobecným nariadením

Forma poskytnutej pomoci

 Podpora a zvyšovanie odbornosti administratívnych kapacít,
vzdelávanie a výmena skúseností
 Podpora a rozvoj technickej infraštruktúry a vybavenia
 Podporné aktivity súvisiace s procesmi prípravy, riadenia,
monitorovania, hodnotenia, informovania, komunikácie,
kontroly a auditu OPRH

Grant - nenávratný finančný
príspevok (v súlade s čl. 67 ods.
a) všeobecného nariadenia)

Maximálna výška pomoci z celkových
oprávnených výdavkov na operáciu/projekt
v zmysle nariadenia o ENRF
Verejné zdroje
Súkromné
zdroje
ENRF
ŠR

75%

25%

0%

CKO – ÚV SR
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