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Manažérske zhrnutie
Účel a ciele hodnotenia
Účelom hodnotenia bolo splnenie povinnosti RO, ktorá je stanovená Systémom riadenia EŠIF,
priebežne monitorovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca a vytvoriť
efektívny detekčný a nápravný mechanizmus na ich dosahovanie. Hodnotenie bolo vykonané za
účelom prijatia adekvátnych opatrení na elimináciu rizika nenaplnenia stanovených cieľov
a minimalizovania sankcie zo strany EK, vrátane prípadnej revízie programu. Výsledky hodnotenia
budú využité pri príprave výročnej správy o vykonávaní OP RH za rok 2017 a následných hodnotení
vykonaných externým hodnotiteľom, zároveň poslúžia RO pre zlepšenie riadenia a implementácie OP
RH.
Cieľom hodnotenia bolo:


posúdiť napĺňanie merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca s ohľadom na aktuálny stav
implementácie OP RH, identifikovať riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov
(míľnikov) stanovených k 31.12.2018, ako aj navrhnúť potrebné nápravné opatrenia,



zistiť vhodnosť/správnosť nastavenia hodnôt čiastkových cieľov k 31.12.2018 výkonnostného
rámca.

Organizácia a proces hodnotenia
Hodnotenie vykonal zamestnanec RO, ktorý sa nepodieľa na výkone činností súvisiacich
s implementáciou OP RH. Hodnotenie bolo realizované v súlade so schváleným plánom hodnotení v
rámci OP RH.
K dátumu hodnotenia 15.02.2018 neboli žiadne projekty plne ani čiastočne zrealizované. Na
posúdenie stavu plnenia hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca boli preto použité
predpokladané hodnoty identifikované na základe výsledkov ad hoc prieskumov u potenciálnych
žiadateľov a údajov zo ŽoNFP evidovaných v ITMS2014+ k dátumu hodnotenia.
Hodnotenie pozostávalo z týchto čiastkových úloh:
1.

Porovnanie predpokladaných hodnôt ukazovateľov výstupov a finančných ukazovateľov s
očakávanými hodnotami:
 čiastková hodnota ukazovateľa (míľnika) k 31.12.2018, alebo
 cieľová hodnota kľúčového implementačného kroku (míľnika) k 31.12.2018

2.

Zhodnotenie stavu napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca

Výsledky a odporúčania hodnotenia
Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ2
Cieľové hodnoty čiastkových cieľov (míľnikov) pre PÚ 2 nie sú napĺňané. Tento stav je odrazom
nízkeho záujmu o investície do akvakultúry na základe vyhlásených výziev (len 12 predložených
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žiadostí). Vzhľadom na súčasný priebeh implementácie PÚ 2 existuje reálne riziko nesplnenia
čiastkových cieľov k 31.12.2018, straty výkonnostnej rezervy a pozastavenie platieb zo strany EK. Pre
zníženie tohto rizika je potrebné zvážiť úpravu hodnôt čiastkových cieľov revíziou OP. Výsledky
prieskumu potvrdili značný potenciálny záujem sektora o investície do akvakultúry, čo sa môže
pozitívne prejaviť vo vzťahu k vyčerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených pre PÚ2. Cieľové
hodnoty zámerov k 31.12.2023 sa javia ako dosiahnuteľné. Pre zabezpečenie naplnenia cieľov je
potrebné motivovať potenciálnych žiadateľov znížením administratívnej náročnosti prípravy žiadostí,
organizovať semináre alebo školenia s cieľom poskytnúť im relevantné informácie, ktoré prispejú
k predkladaniu dostatočného množstva kvalitných

projektov. Subjekty akvakultúry v súčasnosti

prejavujú skôr záujem o modernizáciu a obnovu svojich aktív, ako o nové investície, preto je
potrebné sa zamerať na motiváciu nových subjektov s potenciálom investovania do výstavby nových
rybochovných zariadení zvýšením limitov pre oprávnenosť výdavkov na daný typ investícií vzhľadom
na ich finančnú náročnosť.
Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ3
Cieľové hodnoty čiastkových cieľov pre PÚ 3 zatiaľ nie sú napĺňané. Podniknuté opatrenia zo strany
RO súvisiace s prípravou zámerov národných projektov však poskytuje reálny predpoklad, že
čiastkové ciele budú naplnené. Je potrebné čo najskôr predložiť zámery na schválenie MV a vyhlásiť
vyzvania pre oprávnených prijímateľov ako je indikované v harmonograme plánovaných vyzvaní pre
rok 2018. Obzvlášť je nutné zamerať sa na opatrenie pre zber údajov (opatrenie 3.1.1), zlepšiť jeho
implementáciu prijatím opatrení na zabezpečenie predkladania projektov a zaistiť tak vyčerpanie
finančných prostriedkov alokovaných pre danú oblasť.
Hodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca pre PÚ5
Doterajší nezáujem o investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry bol zapríčinený
výrazným znížením absorpčnej kapacity sektora. Väčšina potenciálnych žiadateľov stratila status MSP,
čím prišla o možnosť čerpať prostriedky z OP RH. Stav implementácie marketingových opatrení
(opatrenie 5.1.1) je taktiež nevyhovujúci, vzhľadom na nezáujem o investície pre získavanie nových
trhov a nespustením národnej kampane na propagáciu produktov akvakultúry. Tieto skutočnosti sa
prejavili v tom, že hodnoty čiastkových cieľov pre PÚ 5 nie sú napĺňané. Vzhľadom na súčasný
priebeh implementácie PÚ 5 existuje reálne riziko nesplnenia čiastkových cieľov k 31.12.2018, straty
výkonnostnej rezervy a dokonca až pozastavenie platieb zo strany EK. Pre zníženie tohto rizika je
potrebné zmeniť cieľové hodnoty čiastkových cieľov revíziou OP. RO podnikol kroky za účelom
zlepšenia implementácie PÚ 5 v rámci návrhu 1. modifikácie OP RH, predmetom ktorého je úprava
stratégie v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry - doplnenie možnosti výstavby
nových spracovateľských kapacít pre subjekty podnikajúce v oblasti akvakultúry, ktoré spĺňajú
definíciu MSP. Táto úprava umožní rozšíriť skupinu oprávnených prijímateľov, čo pomôže generovať
projekty a čerpať finančné prostriedky PÚ 5. Pre zníženie rizika nesplnenia cieľových hodnôt
ukazovateľov výkonnostného rámca je nevyhnutné čo najskôr zabezpečiť predkladanie projektov na
výstavbu nových spracovní zo strany chovateľov rýb, zlepšiť komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi
prostredníctvom seminárov alebo školení s cieľom zvýšenia ich informovanosti o nových možnostiach
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podpory, podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania projektov zameraných na získavanie
nových trhov vrátane projektu na realizáciu národnej kampane.
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Management Summary
Purpose and objectives of the evaluation
The purpose of the evaluation was to fulfil the MA requirement established by the ESIF Management
System to continuously monitor the state of compliance with the target values of the performance
framework indicators and to create an effective detection and corrective mechanism to achieve
them. The evaluation was conducted in order to take adequate measures to eliminate the risk of
non-fulfilment of the set objectives and to minimize the sanction by the EC, including a possible
revision of the programme. The results of the evaluation will be used in the preparation of the annual
report on the implementation of the OP for 2017 and the subsequent evaluations carried out by the
external evaluator, and will also serve the MA to improve the management and implementation of
the programme.
The objective of the evaluation was:
 Assess the fulfilment of measurable indicators of the performance framework in view of the
current state of implementation of the OP, identify the risks of non-fulfilment of the partial values
of indicators (milestones) set at 31.12.2018 and propose the necessary remedial measures,
 Identify the suitability / correctness of setting the sub-target values of the performance
framework as of 31.12.2018.
Organisation, process and methodology
The evaluation was carried out by an employee of the MA, who is not involved in the implementation
of the OP, in accordance with the approved evaluation plan within the OP.
No projects were fully implemented or partially implemented at the date of evaluation on
15.02.2018. Therefore, to assess the status of the performance framework indicators were used the
estimated values based on the results of ad hoc surveys and the applications recorded in ITMS2014+
at the evaluation date.
The evaluation consisted of the following subtasks:
1. Comparison of predicted values of output indicators and financial indicators with expected values:
 Partial value of the indicator (milestone) as at 31.12.2018, or
 Target value of the key implementation step (milestone) as of 31.12.2018.
2. Evaluate the state of fulfilment of the values of measurable performance indicators.
The results and recommendations
Evaluation of the performance framework indicators for UP 2
The milestones are not met. This is a reflection of low interest in investment in aquaculture on the
basis of launched calls (only 12 projects submitted). Given the current state of implementation of UP
2, there is a real risk of failure to meet the milestones as of 31.12.2018, loss of performance reserve
6
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and suspension of payments by the EC. To reduce this risk, it is necessary to consider adjusting the
values of the milestones by reviewing the OP. The survey results confirmed the strong potential
interest of the sector in investing in aquaculture, which may be positive in relation to the taking up of
funds earmarked for UP 2. Target values as of 31.12.2023 appear to be achievable. To ensure that
targets are met, it is necessary to motivate potential beneficiaries by reducing the administrative
burden of preparing applications, to organize seminars or trainings to provide them with relevant
information that will contribute to the submission of a sufficient number of quality projects. The
entities of aquaculture show more interest in the modernization and renewal of its assets, as the
new investment, so it is needed to focus on the motivation of new beneficiaries with the potential to
invest in the construction of new farms by increasing the limits for eligibility for this type of
investments in terms of their financial cost.
Evaluation of performance framework indicators for UP 3
The milestones are not met. However, the measures taken by the MA related to the preparation of
national project intentions provide a realistic assumption that partial targets will be met. It is urgent
to present the intention to approve the Monitoring Committee and to launch calls as indicated in the
schedule of calls for 2018. In particular, it is necessary to focus on the data collection measure
(measure 3.1.1), to improve its implementation by adopting measures to ensure that the funds
allocated to the area concerned are used up.
Evaluation of performance framework indicators for UP 5
The former lack of investment in the processing of fishery and aquaculture products has been caused
by a significant reduction in the sector's absorption capacity. Most potential applicants lost the status
of SMEs, thereby losing the possibility to draw funds from the OP. The state of implementation of
marketing measures (Measure 5.1.1) is also inadequate, given the lack of investment to raise new
markets and the failure to launch a national campaign to promote aquaculture products. These facts
have shown that the values of the milestones for UP 5 are not fulfilled. Given the current state of
implementation of UP 5, there is a real risk of non-fulfilment of milestones of 31.12.2018 and loss of
performance reserve. To reduce this risk, it is necessary to change the target values of the milestones
by the OP revision. The MA has already taken appropriate steps to improve the implementation of
the processing measure (Measure 5.2.1.) within the draft of the first OP modification, which is the
adaptation of the strategy for the processing of fishery and aquaculture products - supplementing
the possibility of constructing new processing capacities for entities undertaking in the aquaculture
sector that meet the definition of SMEs. This adjustment will allow a group of eligible beneficiaries to
be expanded to help generate projects and raise funds for UP 5. To reduce the risk of noncompliance with the targets of the performance framework indicators, it is essential to ensure the
submission of projects for the construction of new processing by fish farmers as soon as possible,
organising seminars or training is needed to raise awareness of new support opportunities, to take
measures to ensure the submission of projects aimed at the acquisition of new markets, including a
project to implement a national campaign.
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Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov
EK
ENRF
EŠIF
EÚ
FAME SU
ITMS 2014+
MPRV SR
MV
OP
OP RH
PPA
PÚ
RO
SR
SRP
ŠR SR
ŠVPS SR
ŽoNFP/žiadosť

Európska komisia
Európsky námorný a rybársky fond
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia
Podporná jednotka pre monitorovania a hodnotenia rybolovu a akvakultúry
Centrálny informačný systém na evidenciu, spracovávanie, export a monitoring dát
o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové
obdobie 2014pôdohospodárstva
– 2020.
Ministerstvo
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o námorného a rybárskeho fondu
Monitorovací výbor
Operačný program
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra
Priorita Únie
Riadiaci orgán
Slovenská republika
Spoločná rybárska politika Európskej únie
Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
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Úvod
RO je zodpovedný za stanovenie a vykazovanie výkonnostného rámca (t.j. čiastkových cieľov
a zámerov).
Výkonnostný rámec predstavuje rámec plánovaných hodnôt vybraných ukazovateľov každej PÚ,
s výnimkou technickej pomoci. Výkonnostný rámec pozostáva z kvantifikovaných ukazovateľov a ich
čiastkových cieľov a zámerov.
V prípade ENRF sú definované ukazovatele výstupov vykonávacím nariadením EÚ a sú relevantné
k opatreniam zahrnutým v OP RH. Výkonnostný rámec tvorí súčasť spoločného monitorovacieho
a hodnotiaceho rámca pre ENRF.
Motivačným nástrojom na efektívne a účinné dosahovanie čiastkových cieľov a zámerov jednotlivých
PÚ je výkonnostná rezerva, ktorou je finančná čiastka predstavujúca časť zdrojov ENRF stanovená
v OP RH a Partnerskej dohode SR 2014 – 2020. V prípade OP RH výkonnostná rezerva prestavuje
sumu 1 247 827 EUR (z toho ENRF: 947 100 EUR), čo je 6% z celkového rozpočtu OP RH. Výkonnostná
rezerva je rozdelená pomerným spôsobom medzi PÚ. Výkonnostná rezerva môže byť pridelená PÚ po
dosiahnutí čiastkových cieľov k 31.12.2018, čo posúdi EK na základe výročnej správy o vykonávaní OP
predloženej v roku 2019.
RO je v zmysle platného Systému riadenia EŠIF povinný priebežne monitorovať stav plnenia
čiastkových cieľov ukazovateľov do 31.12.2018 a stav plnenia zámerov ukazovateľov od roku 2019
do 31.12.2023 tvoriacich výkonnostný rámec OP za každý kalendárny rok realizovania programového
obdobia 2014 – 2020 a vytvoriť efektívny detekčný a nápravný mechanizmus na dosahovanie
čiastkových cieľov a zámerov ukazovateľov.
Interné hodnotenie bol vykonané vo februári 2018 zamestnancom RO (odbor RO pre OP H), ktorý
nevykonáva činnosti súvisiace s implementáciou OP RH, v súlade so schváleným plánom hodnotení
v rámci OP RH za účelom prijatia adekvátnych opatrení na elimináciu rizika nenaplnenia stanovených
cieľov a minimalizovania sankcie zo strany EK, vrátane prípadnej revízie programu.

1. Cieľ hodnotenia
Cieľom hodnotenia bolo:
1. posúdiť napĺňanie merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca s ohľadom na aktuálny stav
implementácie OP RH, identifikovať riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov)
stanovených k 31.12.2018, ako aj navrhnúť potrebné nápravné opatrenia.
2. zistiť vhodnosť/správnosť nastavenia cieľových hodnôt čiastkových cieľov k 31.12.2018
výkonnostného rámca.

2. Rozsah hodnotenia a obmedzenia
Predmetom hodnotenia sú merateľné ukazovatele výkonnostného rámca, ktorých cieľové hodnoty sú
stanovené k 31.12.2018 ako čiastkové ciele (míľniky) a k 31.12.2023 ako zámery, definované pre
9
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každú PÚ (s výnimkou technickej pomoci) v podobe ukazovateľov výstupov, kľúčových
implementačných krokov a finančných ukazovateľov.
Vykonávanie OP RH je k dátumu hodnotenia 15.02.2018 v relatívne počiatočnej fáze. Vzhľadom na
neskoré spustenie procesu implementácie žiadne projekty nie sú ukončené ani čiastočne
zrealizované, a preto na posúdenie stavu plnenia hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca boli
použité predpokladané hodnoty identifikované na základe výsledkov ad hoc prieskumov
u potenciálnych žiadateľov a údajov zo ŽoNFP evidovaných v ITMS2014+, ktoré boli predmetom
schvaľovania, prípadne v stave „Žiadosť rozpracovaná“ k dátumu hodnotenia.
Limitujúcim faktorom tohto postupu je, že zistené hodnoty ukazovateľov sú len predpokladané, t.j.
môžu sa zmeniť počas implementácie, predložené ŽoNFP nemusia byť schválené, resp. v prípade ich
schválenia nemusí dôjsť k podpísaniu zmluvy.
Hodnotenie pozostáva z nasledujúcich čiastkových úloh:


Porovnanie predpokladaných hodnôt ukazovateľov výstupov a finančných ukazovateľov
s očakávanými hodnotami:
- čiastková hodnota ukazovateľa (míľnika) k 31.12.2018, alebo
- cieľová hodnota kľúčového implementačného kroku (míľnika) k 31.12.2018



Zhodnotenie stavu napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca

3. Metodika hodnotenia a hodnotiace otázky
Metóda zberu údajov:
 Výsledky prieskumu predbežného záujmu o podporu z OP RH u potenciálnych žiadateľov, ktorý RO
zrealizoval na prelome mesiacov január – február 2018. Cieľovou skupinou boli subjekty, ktorým
MPRV SR vydalo osvedčenie na chov rýb k 31.01.2018 (podmienkou poskytnutia príspevku z OP
RH je platné osvedčenie na chov rýb; v zmysle národnej legislatívy MPRV SR vydáva predmetné
osvedčenia na 5 rokov, po uplynutí ktorých dotknutý subjekt žiada o jeho predĺženie) a spĺňajú
podmienku pre oprávnenosť žiadateľa vo vzťahu k právnej forme. Zároveň boli oslovené aj tzv.
nové subjekty, evidované MPRV SR k 15.02.2018, ako noví žiadatelia o vydanie osvedčenia na
chov rýb. Cieľom prieskumu bolo aj zmapovanie informovanosti o možnostiach podpory z OP RH.
Prieskum bol realizovaný formou telefonických rozhovorov. Tento osobný prístup umožnil osloviť
celú skupinu respondentov a získať potrebné údaje v relatívne krátkom čase, zároveň umožnil RO,
v relevantných prípadoch pružne reagovať na potrebu zvýšenia informovanosti o poskytovanej
podpore, a to okamžitým zaslaním príslušných podkladov o zverejnených výzvach a možnostiach
podpory z OP RH.
 Výsledky prieskumu absorpčnej kapacity u subjektov podnikajúcich v oblasti spracovania
produktov rybolovu a akvakultúry, ktorý RO zrealizoval v období jún – júl 2017.
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 Vyfiltrovanie údajov z ITMS2014+ o ŽoNFP predložených na základe vyhlásených výziev (počet
zaregistrovaných ŽoNFP, žiadaná výška príspevku, plánované ukončenie realizácie projektu, stav
v procese konania o ŽoNFP) a údajov za ŽoNFP v stave „Žiadosť rozpracovaná“.
 Prieskum u subjektov, ktorých ŽoNFP sú evidované v ITMS2014 v stave „Žiadosť rozpracovaná“.
Cieľom prieskumu bolo zistenie plánovaného termínu predloženia ŽoNFP, termínu ukončenia
aktivít projektu a predpokladanú výšku žiadaného príspevku).
Hodnotiace otázky:
1. Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca
k 31.12.2018?
2. Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké
opatrenia je potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?
Použité dokumenty:
 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 (schválený EK v júli 2015)
 Návrh 1. modifikácie OP RH (schválený MV pre OP RH 07.12.2017)
 Harmonogram vyzvaní na rok 2018
 Zoznam vyhlásených výziev/vyzvaní
 Stav implementácie OP RH k 31.12.2017 prezentovaný na výročnom preskúmaní ENRF za rok 2016
(18.01.2018)
 Predbežné hodnotenie OP RH (marec 2015)
 Metodický pokyn CKO č.2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu (26.08.2014)
 Pracovný dokument FAME SU k hodnoteniu ENRF (CTO3.1 EMFF Evaluation – Working Paper
/Toolbox) – október 2017

4. Východiská pre stanovenie výkonnostného rámca
RO je zodpovedný za stanovenie a vykazovanie výkonnostného rámca. V prípade OP RH ide o výber
ukazovateľov výstupov, ktoré predstavujú viac ako 50 % finančnej alokácie na danú PÚ programu,
stanovenie jedného finančného ukazovateľa na úrovni každej PÚ (okrem technickej pomoci)
a určenie ich cieľových hodnôt v podobe čiastkových cieľov a zámerov. V prípade ENRF sú
ukazovatele výstupov definované vykonávacím nariadením EÚ a sú relevantné k opatreniam
zahrnutým v OP.
Výkonnostný rámec OP RH tvoria nasledujúce merateľné ukazovatele:
 Ukazovatele výstupov. Ukazovatele výstupov predstavujú (počet plne zrealizovaných projektov,
t.j. hodnoty dosiahnuté operáciami/projektmi, v rámci ktorých sa v plnej miere vykonali všetky
aktivity vedúce k výstupom, pričom podmienkou nie je uskutočnenie všetkých platieb v súvislosti s
týmito aktivitami a/alebo počet čiastočne zrealizovaných projektov, t.j. hodnoty dosiahnuté
11
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operáciami/projektmi, ktoré sa začali, ale v rámci ktorých sa niektoré aktivity vedúce k výstupom
ešte stále vykonávajú.

Cieľové hodnoty ukazovateľov výstupov sú stanovené vo forme

čiastkových cieľov k 31.12.2018 (pre

vybrané konkrétne ciele PÚ 2 a PÚ 5) a zámerov

k 31.12.2023 (pre vybrané konkrétne ciele PÚ 2 a PÚ 5 a všetky konkrétne ciele PÚ 3) .
 Kľúčové vykonávacie kroky (počet uzatvorených zmlúv), ktorých cieľové hodnoty sú stanovené
pre všetky konkrétne ciele PÚ 3 vo forme čiastkových cieľov (míľnikov) k 31.12.2018;
 Finančné ukazovatele (celková suma oprávnených výdavkov, ktoré boli certifikované zo strany
certifikačného orgánu – verejné zdroje), ktorých cieľové hodnoty sú stanovené pre každú PÚ
(okrem technickej pomoci) vo forme čiastkových cieľov (míľnikov) k 31.12.2018 a zámerov
k 31.12.2023.
Prehľad ukazovateľov výkonnostného rámca OP RH podľa jednotlivých PÚ je uvedený v nasledujúcich
tabuľkách 1 až 3:
Tab. č. 1: Výkonnostný rámec pre PÚ2
Posilnenie environmentálne udržateľnej, efektívne využívajúcej zdroje,
inovatívnej, konkurencieschopnej a na znalostiach založenej akvakultúry

Priorita Únie 2
Ukazovateľ
Finančný ukazovateľ výdavky (verejné zdroje)

Čiastkový cieľ na r. 2018

Zámer na r. 2023

3 800 000

12 542 040

20

60

Certifikované

Počet
projektov
zameraných
na
produktívne investície do akvakultúry
(vzťahuje sa k opatreniu 2.2.1 Produktívne
investície do akvakultúry, čl. 48.1.a, c, d, f,
g,h )

Tab. č. 2: Výkonnostný rámec pre PÚ3
Priorita Únie 3

Podpora vykonávania SRP

Ukazovateľ
Finančný ukazovateľ - Certifikované výdavky
(verejné zdroje)
Počet projektov implementujúcich systém
Únie pre kontrolu, inšpekcie a presadzovanie
(vzťahuje sa k opatreniu 3.2.1 Kontrola a
presadzovanie)
Počet projektov podporujúcich zber, správu
a použitie údajov (vzťahuje sa k opatreniu
3.1.1. Zber údajov)

Čiastkový cieľ na r. 2018

Zámer na r. 2023

290 000

1 652 778

1*

2

1*

2

*Kľúčový vykonávací krok (počet uzatvorených zmlúv)

Tab. č. 3: Výkonnostný rámec pre PÚ5
Priorita Únie 5

Podpora marketingu a spracovania

Ukazovateľ

Čiastkový cieľ na r. 2018

Finančný ukazovateľ - Certifikované
výdavky (verejné zdroje)

1 750 000

12

Zámer na r. 2023
4 388 494
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Počet projektov zameraných na
spracovanie (vzťahuje sa k opatreniu
5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu
a akvakultúry)

8

20

Pri vypracovaní návrhu OP RH RO stanovil cieľové hodnoty ukazovateľov výkonnostného rámca na
základe zvolenej stratégie, finančnej alokácie OP RH, výsledkov z realizovaných prieskumov
očakávaných výstupov u potenciálnym žiadateľov a dosiahnutých výsledkov v programovom období
2007 - 2013. Nastavenie hodnôt ukazovateľov bolo predmetom ex ante (predbežného) hodnotenia
OP RH v roku 2014. Ex ante hodnotiteľ potvrdil reálnosť nastavených cieľových hodnôt.

5. Podmienky pre plnenie čiastkových cieľov a zámerov
Čiastkové ciele sa považujú za splnené, ak všetky ukazovatele vybrané pre výkonnostný rámec
dosiahli aspoň 85 % hodnoty čiastkového cieľa v termíne do 31.12.2018.
Zámery sa považujú za splnené, ak všetky ukazovatele vybrané pre výkonnostný rámec dosiahli aspoň
85 % hodnoty zámeru v termíne do 31.12.2023.
V prípade, že súčasťou výkonnostného rámca sú aspoň 3 ukazovatele, splnenie čiastkového cieľa a
zámeru na úrovni 85 % sa viaže na všetky ukazovatele, okrem jedného. Ukazovateľ, ktorý nedosiahol
85 % hodnoty čiastkového cieľa alebo zámeru, musí dosiahnuť aspoň 75 % hodnoty čiastkového cieľa
alebo zámeru.
Za závažné nedostatky v plnení výkonnostného rámca na úrovni PÚ programu, pri ktorých zo strany
EK hrozí pozastavenie platieb (v prípade neplnenia čiastkových cieľov), alebo finančné opravy (v
prípade neplnenia zámerov), sa považuje:
a) v prípade PÚ programu, ktorej výkonnostný rámec tvoria najviac dva ukazovatele, ak ktorýkoľvek
ukazovateľ dosiahol menej ako 65 % hodnoty čiastkového cieľa v termíne do 31.12.2018, alebo
menej ako 65 % hodnoty zámeru v termíne do 31.12.2023;
b) v prípade PÚ programu, ktorej výkonnostný rámec tvoria viac ako dva ukazovatele, ak aspoň dva
ukazovatele dosiahli menej ako 65 % hodnoty čiastkového cieľa v termíne do 31.12.2018, alebo
menej ako 65 % hodnoty zámeru v termíne do 31.12.2023.
Tab. č. 4: Výkonnostná rezerva podľa jednotlivých PÚ v EUR
PÚ
zdroj ENRF
zdroj ŠR SR

Spolu

2

607 218

202 406

809 624

3

98 000

17 694

115 694

5

241 882

80 627

322 509

Technická pomoc

0

0

0

Celkom za OP RH:

947 100

300 727

1 247 827
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6. Hodnotenie napĺňania ukazovateľov výkonnostného rámca podľa jednotlivých PÚ
6.1 PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je
inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
Celkový rozpočet PÚ 2 (zdroj ENRF): 9 406 530 EUR
 Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1. a, c, d, f, g, h) – Konkrétny cieľ
2.2: Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia
bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP
Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 8 638 650 EUR (92% z rozpočtu na PÚ2)
Dňa 30.05.2017 bolo vyhlásených 6 otvorených výziev na všetky podporované aktivity s indikatívnym
rozpočtom 4 146 553 EUR (zdroj ENRF), čo je 48 % z rozpočtu opatrenia 2.2.1.
Tab. č. 5: Prehľad zverejnených výziev
Indikatívny rozpočet na
výzvu (zdroj ENRF) v
EUR

Zameranie výzvy
Aktivita 1: Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

1 727 730

Aktivita 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

1 727 730

Aktivita 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

86 387

Aktivita 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

86 387

Aktivita 5: Obnova existujúcich produkčných zariadení

345 546

Aktivita 6: Doplnkové činnosti

172 773
SPOLU:

4 146 553

Na základe vyhlásených výziev v rámci opatrenia 2.2.1 bolo predložených celkom 12 ŽoNFP vo výške
žiadaného príspevku 1 308 645,65 EUR z verejných zdrojov (z toho ENRF: 981 484,24 EUR), z toho pri
9 ŽoNFP bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania (z dôvodu späťvzatia žiadosti žiadateľom,
prípadne pretrvávajúcich pochybností o úplnosti ŽoNFP, na základe čoho nebolo možné overiť
splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku ani po doplnení ŽoNFP zo strany žiadateľa na
základe výzvy), 3 ŽoNFP boli posunuté do odborného hodnotenia na posúdenie splnenia kritérií pre
výber projektov. 1 ŽoNFP s výškou žiadaného príspevku 23 152,70 EUR (z toho ENRF: 17 364,70 EUR)
splnila kritériá pre výber projektov a v prípade 2 ŽoNFP vo výške žiadaného príspevku 499 064,46 EUR
(z toho ENRF: 374 299,09 EUR) odborné hodnotenie nebolo ukončené k 15.02.2018.
K dátumu hodnotenia neboli uzavreté žiadne zmluvy s prijímateľmi a teda neboli vyplatené žiadne
platby prijímateľom, t.j. žiadne projekty neboli ukončené ani čiastočne zrealizované.
 Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1. e, j) – Konkrétny cieľ 2.3: Ochrana
a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora
akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje
Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 767 880 EUR (8% z rozpočtu PÚ2)
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Dňa 30.05.2017 boli vyhlásené 2 otvorené výzvy na všetky podporované aktivity s indikatívnym
rozpočtom 652 698 EUR (zdroj ENRF), čo predstavuje 85 % z rozpočtu opatrenia 2.3.1.
Tab. č. 6: Prehľad zverejnených výziev
Indikatívny rozpočet na
výzvu (zdroj ENRF) v
EUR

Zameranie výzvy
Aktivita 1: Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu
na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

38 394

Aktivita 2: Recirkulačné systémy

614 304
652 698

SPOLU:

V prípade opatrenia 2.3.1 neboli k termínu hodnotenia predložené žiadne ŽoNFP na základe
vyhlásených výziev.
6.1.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 2
Z výsledkov procesu schvaľovania žiadostí predložených na základe vyhlásených výziev vyplýva, že
k plneniu čiastkových cieľov má potenciál prispieť 1 ŽoNFP vo výške žiadaného príspevku 23 152,70
EUR (z toho ENRF: 17 364,70 EUR) s plánovaným termínom ukončenia projektu v júli 2018 a 2 ŽoNFP
vo výške žiadaného príspevku 499 064,46 EUR (z toho ENRF: 374 299,09 EUR) v prípade, že splnia
kritériá pre výber projektov (v procese odborného hodnotenia) s termínom ukončenia november
2018 a marec 2019.
K 15.02.2018 bolo v ITMS2014+ evidovaných celkom 8 ŽoNFP v stave „Žiadosť rozpracovaná“. Na
základe získaných informácií od dotknutých subjektov je možné konštatovať, že 6 ŽoNFP
s plánovanou výškou žiadaného príspevku 1 084 627 EUR (z toho ENRF: 813 470 EUR) bude
predložených v roku 2018, pričom väčšia časť investícií bude zrealizovaná do konca roku 2018, t.j. je
možné predpokladať, že k 31.12.2018 žiadatelia tieto projekty plne alebo čiastočne zrealizujú, čím
prispejú k plneniu hodnôt čiastkových cieľov, samozrejme v prípade ich schválenia.
V rámci prieskumu bolo oslovených celkom 95 respondentov, z toho 8 nových subjektov (evidovaní
MPRV SR k 15.02.2018 ako žiadatelia o vydanie osvedčenia na chov rýb).
Tab. č. 7: Prehľad počtu odpovedí na záujem o čerpanie podpory a povedomie o OP RH
Nemám záujem
39
Mám záujem a mám informácie o možnostiach
podpory z OP RH

30 (z toho 5 subjektov už podalo ŽoNFP v roku 2017

Mám záujem, ale nemám informácie o možnostiach
podpory z OP RH
Možno by som mal/mala záujem, mám informácie
o možnostiach podpory z OP RH

2

Možno by som mal/mala záujem, ale nemám
informácie o možnostiach podpory z OP RH
Ostatní

8

Celkom

95

a 8 subjektov je nových)

9

7

Potenciálny záujem o príspevok z OP RH prejavilo celkom 32 subjektov,

čo vytvára možný

predpoklad pre plnenie očakávaných hodnôt ukazovateľov. Vzhľadom na priemernú dĺžku realizácie
15
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projektu je možné očakávať, že projekty týchto subjektov prispejú vo väčšej miere k plneniu cieľových
hodnôt zámerov.
Tab. č. 8: Predpoklad plnenia čiastkových cieľov PÚ 2

Ukazovateľ

Očakávaná
hodnota
čiastkových
cieľov
k 31.12.2018

Plnenie
čiastkových
cieľov
k 15.02.2018

Predpokladané
plnenie
čiastkových
cieľov
k 31.12.2018

Predpokladaná
miera plnenia
čiastkových
cieľov
k 31.12.2018
v%

Finančný ukazovateľ - Certifikované
výdavky (verejné zdroje) v EUR

3 800 000

0

1 600 000

42

Počet
projektov
zameraných
na
produktívne investície do akvakultúry
(vzťahuje sa k opatreniu 2.2.1)

20

0

6

30

Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:
Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca
k 31.12.2018?
Vyhlásené výzvy poskytujú predpoklad pre plnenie čiastkových hodnôt ukazovateľov. Rozpočet
vyhlásených výziev (4 799 251 EUR z verejných zdrojov) prevyšuje hodnotu stanoveného čiastkového
cieľa pre finančný ukazovateľ o 26 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 999 251 EUR.
Plnenie čiastkových cieľov vo veľkej miere ovplyvnil nízky záujem o príspevok z OP RH zo strany
potenciálnych žiadateľov, navyše predložené žiadosti nevyhovujú kvalitatívnym požiadavkám, čo
vedie k predlžovaniu schvaľovacieho procesu, resp. k zastaveniu konaní o žiadostiach. Aj v prípade
schválenia všetkých ŽoNFP, v rámci ktorých prebiehalo konanie o žiadosti (t.j. nebolo vydané
rozhodnutie o žiadosti) k dátumu hodnotenia a ŽoNFP, ktoré boli evidované v stave „žiadosť
rozpracovaná“ hrozí reálne riziko, že cieľové hodnoty ukazovateľov nebudú naplnené a PÚ 2 nebude
v roku 2019 pridelená z ENRF výkonnostná rezerva vo výške 809 624 EUR (z toho ENRF: 607 218 EUR),
zároveň hrozí pozastavenie platieb zo strany EK. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že
čiastkové ciele pre ukazovatele PÚ 2 sú podľa aktuálneho vývoja implementácie stanovené nevhodne
a ich dosiahnutie je nereálne.
Subjekty podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb prejavili značný záujem zapojiť sa do OP RH.
Táto výrazná absorpčná kapacita sektora vytvára reálny predpoklad pre splnenie predovšetkým
stanovených cieľových hodnôt zámerov, samozrejme za podmienky, že subjekty zrealizujú avizované
zámery a predložia kvalitné projekty, ktoré im budú schválené.
Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 2
Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je
potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?
 Zvážiť revíziu očakávaných hodnôt čiastkových cieľov tak, aby nedošlo k strate výkonnostnej
rezervy, resp. k pozastaveniu platieb.
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 Motivovať potenciálnych žiadateľov znížením náročnosti prípravy projektov, napr. umožniť
predloženie žiadosti bez stavebného povolenia, posúdenia dopadu na životné prostredie (EIA)
a schváliť žiadosť s podmienkou, že všetky uvedené prílohy žiadosti žiadateľ predloží neskôr.
 Motivovať zapojenie nových subjektov (subjekty vstupujúce do sektora, bez podnikateľskej
histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP) do OP RH, a to zvýšením limitu
oprávnenosti výdavkov pre projekty na budovanie nových rybochovných zariadení, ktoré sú
finančne náročné a alternovať tak nezáujem existujúcich subjektov (subjektov s podnikateľskou
históriou v čase podania žiadosti), ktoré sa v súčasnosti viac zameriavajú na obnovu svojich aktív
ako na nové investície.
 Podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania dostatočného množstva kvalitných projektov
na základe vyhlásených výziev, napr. prostredníctvom organizovania ďalších seminárov alebo
školení pre potenciálnych žiadateľov/prijímateľov.
6.2 PÚ 3 – Podpora vykonávania SRP
Celkový rozpočet PÚ 3 (zdroj ENRF): 1 400 000 EUR
 Opatrenie 3.1.1 Zber údajov – Konkrétny cieľ 3.1: Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí,
ako aj zlepšenie zberu a správy údajov
Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 700 000 EUR (50% z rozpočtu PÚ3)
Aktivita 1: Zber, správa a využívanie údajov
K dátumu hodnotenia nebola spustená implementácia opatrenia 3.1.1 – neboli vyhlásené žiadne
vyzvania na predloženie národných projektov. Vyhláseniu vyzvania predchádza schválenie zámeru
národného projektu (prijímateľom je MPRV SR) zo strany MV pre OP RH.
 Opatrenie 3.2.1

Kontrola a presadzovanie – Konkrétny cieľ 3.2: Poskytovanie podpory

monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej
verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže
Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 700 000 EUR (50% z rozpočtu PÚ3)
Aktivita 1:

Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry

Aktivita 2:

Inovačné systémy pre kontrolu a monitorovanie

Aktivita 3:

Odborná príprava a výmeny personálu

Aktivita 4:

Iniciatívy na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a o
vykonávaní pravidiel SRP

Dňa 06.12.2017 bolo zverejnené 1 vyzvanie s rozpočtom 200 000 EUR (z toho ENRF: 180 000 EUR)
s trvaním do 31.10.2017 pre oprávneného prijímateľa ŠVPS SR, na základe zámeru na aktivitu 1, ktorý
bol schválený MV pre OP RH v roku 2016. Dňa 20.10.2017 ŠVPS SR predložila 1 ŽoNFP v objeme
žiadaného príspevku 199 145 EUR (z toho ENRF: 179 230,50 EUR) s termínom ukončenia realizácie do
konca roku 2018. K dátumu hodnotenia bol ukončený proces odborného hodnotenia žiadosti,
17
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výsledkom ktorého bola úprava oprávnených výdavkov projektu, a teda aj výšky žiadaného príspevku
na 169 488,72 EUR (z toho ENRF: 152 539,85 EUR) a žiadosť bola odstúpená sprostredkovateľskému
orgánu (PPA) na ukončenie konania o žiadosti, t.j. vydanie rozhodnutia o schválení a následne
uzatvorenie zmluvy s prijímateľom.
6.2.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 3
Podľa schváleného harmonogramu vyzvaní RO plánuje zverejniť vyzvanie na predloženie národného
projektu v rámci opatrenia 3.1.1, Aktivita 1 v roku 2018 s rozpočtom schváleným MV pre OP RH
v rámci zámeru národného projektu. RO pripravuje zámer národného projektu pre zabezpečenie
výkonu činností národného korešpondenta s indikatívnym rozpočtom 100 000 EUR (z roho ENRF:
a plánovaným trvaním projektu od roku 2018 do roku 2023. K 31.12.2018 sa predpokladá uzavretie
zmluvy s prijímateľom, ako aj spustenie finančnej implementácie tohto národného projektu, čo
prispeje k plneniu čiastkových cieľov.
V rámci opatrenia 3.2.1 bude v roku 2018 schválený a k 31.12.2018 plne zrealizovaný národný projekt
ŠVPS SR s rozpočtom 169 488,72 EUR (z toho ENRF: 152 539,85 EUR). Podľa schváleného
harmonogramu vyzvaní RO plánuje zverejniť vyzvania na predloženie národných projektov
zameraných na aktivity 2 a 3 v roku 2018. Do konca roku 2018 ŠVPS SR plánuje zrealizovať 1 národný
projekt v rámci aktivity 2 s indikatívnym rozpočtom 180 000 EUR (z toho ENRF: 162 000 EUR), t.j.
k 31.12.2018 sa predpokladá zazmluvnenie a ukončenie tohto národného projektu, čo prispeje
k plneniu hodnôt čiastkových cieľov.
Tab. č. 9: Predpoklad plnenia čiastkových cieľov PÚ3

Ukazovateľ

Finančný ukazovateľ výdavky (verejné zdroje)

certifikované

Počet projektov implementujúcich systém
Únie
pre
kontrolu,
inšpekcie
a presadzovanie
Počet projektov podporujúcich zber,
správu a použitie údajov

Očakávaná
hodnota
čiastkových
cieľov
k 31.12.2018

Plnenie
čiastkových
cieľov
k 15.02.2018

Predpokladané
plnenie
čiastkových
cieľov
k 31.12.2018

Predpokladaná
miera plnenia
čiastkových
cieľov
k 31.12.2018
v%

290 000

0

340 000

117

1

0

2

200

1

0

1

100

Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:
Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca
k 31.12.2018?
Na základe vývoja implementácie PÚ3 a opatrení, ktoré RO plánuje zrealizovať v roku 2018 za účelom
zabezpečenia predkladania ŽoNFP v rámci národných projektov (predloženie zámerov na schválenie
MV pre OP RH, zverejnenie vyzvaní) je možné predpokladať, že stanovené hodnoty čiastkových cieľov
budú splnené.
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Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 2
Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je
potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?
 Čo najskôr predložiť MV pre OP RH zámery národných projektov na schválenie a zverejniť
vyzvania podľa plánovaného harmonogramu.
 Zlepšiť implementáciu opatrenia 3.1.1 Zber údajov a zabezpečiť vyčerpanie vecne viazaných
finančných prostriedkov alokovaných na toto opatrenie, napr. na základe preskúmania potreby
zbierania údajov v environmentálnej,

prípadne socio-ekonomickej oblasti pre potreby

efektívneho riadenia a kontroly sektora, ktoré bude následne nutné zahrnúť do pracovného
plánu pre zber údajov, pripraviť národný projekt na zabezpečenie zberu a spracovania týchto
údajov.
6.3 PÚ 5 – Podpora marketingu a spracovania
Celkový rozpočet PÚ 5 (zdroj ENRF): 4 041 370 EUR
 Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia – Konkrétny cieľ 5.1: Zlepšenie organizácie trhov s
produktmi rybolovu a akvakultúry
Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 750 000 EUR (19% z rozpočtu PÚ 5)
Aktivita 1: Získavanie nových trhov (dopytovo orientované projekty)
Aktivita 2: Národné informačné a propagačné kampane (národné projekty)
Dňa 08.08.2017 bola vyhlásená 1 otvorená dopytovo orientovaná výzva na Aktivitu 1 s rozpočtom
300 000 EUR (z tohto ENRF: 225 000 EUR), čo predstavuje 30% z rozpočtu na opatrenie 5.1.1. Na
základe vyhlásenej výzvy nebola k dátumu hodnotenia predložená žiadna ŽoNFP.
K 15.02.2018 nebola vyhlásená žiadna výzva na Aktivitu 2. Na základe schváleného harmonogramu
výziev je vyhlásenie výzvy na Aktivitu 2 naplánované v roku 2018. Vyhláseniu výzvy predchádza
schválenie zámeru národného projektu MV pre OP RH. RO pripravuje zámer pre realizáciu národnej
kampane na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry, ktorú plánuje zrealizovať do konca
roku 2018. Predpokladaná výška oprávnených výdavkov na kampaň je 900 000 EUR (z roho ENRF:
675 000 EUR).
 Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

– Konkrétny cieľ 5.2:

Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh
Indikatívny rozpočet (zdroj ENRF): 3 291 370 EUR (81% z rozpočtu PÚ 5)
Dňa 07.03.2017 boli vyhlásené 3 otvorené výzvy s indikatívnym rozpočtom 1 974 822 EUR (zdroj
ENRF), čo predstavuje 60 % z rozpočtu na opatrenie 5.2.1.
Tab. č. 10: Prehľad zverejnených výziev v rámci PÚ 5
Zameranie výzvy
Aktivita 1: Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné
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Indikatívny rozpočet na
výzvu (zdroj ENRF) v EUR
329 137
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prostredie
Aktivita 2: Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok
Aktivita 3: Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo
systémov riadenia a organizácie

329 137
1 316 548

K 15.02.2018 neboli na základe vyhlásených výziev predložené žiadne ŽoNFP.
6.3.1 Odhad plnenia čiastkových cieľov PÚ 5
K plneniu čiastkového cieľa finančného ukazovateľa ma potenciál prispieť projekt národnej kampane
na propagáciu produktov sladkovodnej akvakultúry, ktorý sa plánuje zrealizovať v roku 2018.
V období jún – júl 2017 RO zrealizoval dotazníkový prieskum, ktorý preukázal nízku absorpčnú
kapacitu sektora spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Z dotazníka vyplynulo, že zo šiestich
potenciálnych oprávnených prijímateľov majú záujem o príspevok z OP RH len dva subjekty, ktoré
plánujú zrealizovať projekty v rokoch 2017-2019 s plánovanou výškou žiadaného príspevku 589 000
EUR (z toho ENRF: 441 750 EUR). Subjekty, ktoré boli kľúčovými prijímateľmi v predchádzajúcom
programovom období stratili status MSP. Za účelom zlepšenia implementácie opatrenia 5.2.1 RO
pripravil návrh 1. modifikácie OP RH, kde upravil stratégiu v oblasti spracovania produktov rybolovu
a akvakultúry, zameranej na modernizáciu existujúcich spracovateľských kapacít, a to doplnením
možnosti výstavby nových spracovateľských kapacít.

Táto úprava umožní rozšíriť skupinu

oprávnených prijímateľov o subjekty podnikajúce v oblasti akvakultúry, ktoré spĺňajú definíciu MSP,
čím prispeje k zníženiu rizika nesplnenia čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca pre
PÚ 5 a nesplnenia záväzkov v zmysle pravidla n+3. Predmetný návrh modifikácie OP RH bol schválený
MV 07.12.2017. RO plánuje zaslať EK oficiálnu žiadosť o zmenu OP RH do konca februára 2018
a následne aktualizovať príslušnú riadiacu dokumentáciu a vyhlásené výzvy.
V rámci vykonaného prieskumu boli subjekty akvakultúry, ktoré prejavili záujem o príspevok z OP RH,
prípadne o tom uvažovali, požiadané o vyjadrenie záujmu o výstavbu spracovne produktov
akvakultúry.
Tab. č. 11: Prehľad počtu odpovedí na záujem o výstavbu spracovne
Nemám záujem

10

Mám záujem

17

Možno by som mal/mala záujem

22

Celkom

46

Potenciálny záujem o výstavbu spracovane prejavilo celkom 17 subjektov,

čo vytvára možný

predpoklad pre plnenie cieľových hodnôt. Vzhľadom na priemernú dĺžku realizácie projektu je možné
očakávať, že projekty týchto subjektov prispejú vo väčšej miere k plneniu cieľových hodnôt zámerov.
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Tab. č. 12: Predpoklad plnenia čiastkových cieľov PÚ 5
Ukazovateľ

Finančný
Certifikované
zdroje) v EUR

Očakávaná
hodnota
čiastkových cieľov
k 31.12.2018

Plnenie
čiastkových
cieľov
k 15.02.2018

Predpokladané
plnenie
čiastkových cieľov
k 31.12.2018

Predpokladaná
miera plnenia
čiastkových cieľov
k 31.12.2018 v %

1 750 000

0

1 000 000

57

8

0

2

25

ukazovateľ
výdavky (verejné

Počet projektov zameraných na
spracovanie

Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:
Aký je predpoklad plnenia stanovených čiastkových hodnôt (míľnikov) výkonnostného rámca
k 31.12.2018?
Plnenie čiastkových hodnôt ukazovateľov bolo ovplyvnené výrazným znížením absorpčnej kapacity
sektora spracovania tým, že väčšina kľúčových potenciálnych žiadateľov, ktorí boli prijímateľmi
v programovom období 2007 – 2013 stratili status MSP. Záujem o investície do spracovania rýb majú
len 2 subjekty, ktoré zatiaľ nepredložili svoje ŽoNFP. Aj v prípade, že tieto subjekty na základe
schválených žiadostí úspešne zrealizujú svoje projekty do konca roka 2018 je tu reálne riziko, že
cieľové hodnoty ukazovateľov nebudú naplnené a PÚ 5 nebude v roku 2019 pridelená z ENRF
výkonnostná rezerva vo výške 322 509 EUR (z toho ENRF: 241 882 EUR). Vzhľadom na predpokladanú
mieru naplnenia čiastkových cieľov, ktorá je nižšia ako 65 %, zároveň hrozí pozastavenie platieb zo
strany EK. Na základe uvedeného je teda možné konštatovať, že čiastkové ciele pre ukazovatele PÚ 5
nie je možné podľa aktuálneho vývoja implementácie dosiahnuť.
Podľa výsledkov prieskumu subjekty podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb prejavili výrazný
záujem o výstavbu spracovne (17 subjektov). Berúc do úvahy časovú náročnosť pri vybavovaní
projektovej dokumentácie a priemernú dĺžku realizácie projektu, tieto projekty prispejú vo väčšej
miere k plneniu cieľových hodnôt zámerov. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov stanovená
k 31.12.2023 sa javí ako dosiahnuteľná, samozrejme za podmienky, že subjekty zrealizujú avizované
zámery a predložia kvalitné projekty, ktoré im budú schválené.
Odpoveď na hodnotiacu otázku č. 2
Aké opatrenia je potrebné prijať na elimináciu rizika nesplnenia stanovených cieľov? Aké opatrenia je
potrebné prijať na získanie výkonnostnej rezervy?
 Zvážiť revíziu očakávaných hodnôt čiastkových cieľov tak, aby nedošlo k strate výkonnostnej
rezervy, resp. k pozastaveniu platieb.
 Aktualizovať riadiacu dokumentáciu vrátane vyhlásených výziev v zmysle návrhu modifikácie OP
RH bezodkladne po odoslaní oficiálnej žiadosti o zmenu programu na EK a zabezpečiť tak
predkladanie projektov na výstavbu nových spracovaní zo strany chovateľov rýb.
 Podniknúť opatrenia na zabezpečenie predkladania dostatočného množstva kvalitných projektov
na základe vyhlásených výziev a zvýšiť informovanosť potenciálnych žiadateľov o možnostiach
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podpory, o ktoré zatiaľ nebol prejavený záujem (opatrenie 5.1.1, Aktivita 1 Získavanie nových
trhov), napr. prostredníctvom seminárov alebo školení.
 Zlepšiť komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi a poskytovať im aktuálne informácie
o plánovaných výstavách na národnej aj EÚ úrovni, napr. prostredníctvom webového sídla MPRV
SR, na ktorých by sa mohli, či už pasívne, alebo aktívne zúčastniť za účelom propagácie svojich
výrobkov, a tak zabezpečiť generovanie projektov na čerpanie v rámci opatrenia 5.1.1, Aktivita 1.
 Zabezpečiť predloženie projektu na realizáciu národnej kampane.

22

