Príloha č. 9
Chronologický prehľad zasielania dokumentov členom pracovnej skupiny
Tabuľka č.1
Termín zaslania
dokumentácie/konzultovania
07.02.2013
20.02.2013
21.02.2013
01.03.2013/08.04.2013
13.03.2013
15.03.2013/8.04.2013

Názov dokumentu
Harmonogram pre prípravu OPRH
Zápis z I. riadneho zasadnutia
Výsledky dotazníkového prieskumu
Návrh NSP
Analytická časť OPRH (okrem SWOT
analýzy)
SWOT analýza vrátane návrhu
identifikovaných potrieb

Charakter dokumentu, resp.
účel zaslania (počet dní na
pripomienkovanie)
informatívny
informatívny
informatívny
na pripomienkovanie (7 dní)
informatívny
na pripomienkovanie (9 dní)
informatívny

05.04.2013/08.04.2013

12.04.2013
12.04.2013
18.04.2013
19.09.2013/25.09.2013
03.10.2013

Pozícia MPRV SR k návrhu opatrení OPRH

Zápis z II. riadneho zasadnutia
Konečná verzia SWOT analýzy so
zapracovanými prijatými pripomienkami
členov pracovnej skupiny
Návrh Štatútu pracovnej skupiny
Návrh opatrení na udržanie a zlepšenie
stavu vtáčích spoločenstiev a biodiverzity
Zápis z III. riadneho zasadnutia

22.11.2013/27.11.2013

Návrh intervenčnej logiky OPRH
(vymedzenie priorít Únie a k nim
zodpovedajúcich cieľov vrátane opatrení
a programových ukazovateľov)

22.04.2014/29.04.2014

Vyhodnotenie dotazníkov adresovaných
existujúcim a novým subjektom v sektore
akvakultúry vrátane návrhu očakávaných
výstupov operačného programu v oblasti
akvakultúry

26.06.2014/03.07.2014

17.07.2014

Nárvh OPRH vrátane finančných alokácií

Zápis zo IV. riadneho zasadnutia

Na základe záverov z II.
riadneho zasadnutia pracovnej
skupiny, členovia mali
možnosť uvedený dokument
pripomienkovať (10 dní).
informatívny
informatívny
na pripomienkovanie (7 dní)
na pripomienkovanie (5 dní)
informatívny
na pripomienkovanie (20 dní)
Materiál bol konzultovaný
s príslušnými partnermi
zastupujúcimi sektor rybného
hospodárstva.
informatívny
Materiál bol konzultovaný
s príslušnými partnermi
zastupujúcimi sektor rybného
hospodárstva.
informatívny
Na základe záverov zo IV.
riadneho zasadnutia pracovnej
skupiny, členovia mali
možnosť uvedený dokument
pripomienkovať (7 dní).
informatívny

Prehľad a vyhodnotenie hlavných pripomienok členov pracovnej skupiny k SWOT
analýze
Tabuľka č. 2
PODPORA AKVAKULTÚRY, KTORÁ JE ENVIRONMENTÁLNE
UDRŽATEĽNÁ, EFEKTÍVNE VYUŽÍVA ZDROJE, JE INOVAČNÁ,
KONKURENCIESCHOPNÁ A ZALOŽENÁ NA ZNALOSTIACH
Pripomienka
Vyhodnotenie
Doplniť: Bezplatné užívanie vôd
Akceptované.
Doplniť: Absencia špeciálnej právnej normy
Neakceptované – nachádza sa
v slabých stránkach.
Doplniť: Tradičný a extenzívny chov rýb, ktorý je
Neakceptované – uvedená aktivita
významný aj tvorbou mimo produkčných úžitkov a
nekorešponduje
s cieľmi NSP
nie je vo všeobecnosti ziskový
podporujúcimi rozvoj akvakultúry.
Doplniť: Vývoj a aplikácia inovatívnych metód Akceptované čiastočne – zavádzanie
ochrany rybochovných zariadení pred rybožravými inovatívnych metód v akvakultúre sa
predátormi
nachádza
v príležitostiach
(text
doplnený
o vývoj
a aplikáciu
inovatívnych
metód
ochrany
rybochovných
zariadení
pred
rybožravými predátormi).
Doplniť: Zvyšovanie produkcie existujúcich Akceptované čiastočne – príležitosť
rybochovných zariadení cestou ich revitalizácie, bola
doplnená
v tomto
znení:
modernizácie a rozšírenia
„Posilnenie
postavenia
podnikov
v oblasti
akvakultúry
na
trhu
s domácou
produkciou,
prostredníctvom
modernizácie
a rozširovania rybochovných zariadení
a rybníkov. Zvýšenie produkcie je
uvedené ako potreba vo vzťahu
k sektoru akvakultúry, ako celku.
Doplniť: Vytvorenie rezervného fondu na Neakceptované – nariadenie o ENRF
zabezpečenie kompenzácie škôd, spôsobovaných neumožňuje
uvedenú
formu
rybožravými predátormi, spolufinancovaného z kompenzácie.
národných zdrojov a zo zdrojov EÚ
Doplniť: Pri tvorbe národných koncepcií pre Neakceptované – uvedená potreba
využívanie alternatívnych energetických zdrojov nespadá pod ENRF.
elektrickej energie a rozvoja turizmu, v rámci
hodnotenia ich vplyvu na životné prostredie
prísnejšie posudzovať dopady ich realizácie na
akvakultúru a zachovanie biodiverzity ichtyofauny
Doplniť: Podpora extenzívnych a tradičných foriem Neakceptované – uvedená aktivita
akvakultúry formou akvaenvironmentálnych schém
nekorešponduje
s cieľmi
NSP
podporujúcimi rozvoj akvakultúry.

Priorita Únie
v rámci ENRF
Silné stránky
Slabé
stránky

Príležitosti

Špecifické
potreby

