
Ministerstvo zemědělství ČR má ve své působnosti národní i evropské podpory pro
oblast  rybářství.  Jejich  úkolem  je  zajistit  nejen  samotnou  produkci  ryb,  ale  také
zvyšovat  jejich  spotřebu  a  povědomí  o  zdravotních  benefitech  plynoucích
z konzumace rybího masa. V oblasti národních podpor se jedná zejména o programy
129  280  „Podpora  retence  vody  v  krajině  –  rybníky  a  vodní  nádrže“  a  129  290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Úkolem
těchto podpor je zejména zajištění technického stavu rybochovných zařízení.

Evropská forma podpory je zastoupena především OP Rybářstvím 2014 - 2020, který
je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu. lavní cíle
OP Rybářství  2014 – 2020 jsou udržení  konkurenceschopné akvakultury,  inovací
v oblasti  rybářství,  podpory  intenzivních  chovných  systémů,  zpracování  produktů
akvakultury a propagačních kampaní.

Všechny  důležité  informace  k výše  uvedeným  podporám  jsou  k dispozici  na
internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci dotace.

The Ministry of Agriculture has responsibility for national and European support for
fisheries. Their task is to ensure not only the production of fish but also to increase
their consumption and awareness of the health benefits of eating fishmeal. In the
area of national aid,  there are in particular programs 129 280 "Support  for  water
retention in the landscape - ponds and water reservoirs" and 129 290 "Support for
measures on small watercourses and small water reservoirs". The purpose of these
aids is, in particular, to ensure the technical condition of fishing farming equipment.

The European support form is represented mainly by the OP Fisheries 2014-2020,
which is a tool for drawing aid from the European Maritime and Fisheries Fund. Main
goals of OP Fisheries 2014 – 2020 are maintaining competitive aquaculture, fisheries
innovation,  support  for  intensive  farming  systems,  aquaculture  products  and
promotional campaigns.

All  important  information  about  the  above  mentioned  support  is  available  on  the
website of the Ministry of Agriculture www.eagri.cz in the grant section.

http://www.eagri.cz/

