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Číslo záměru a. Investice do akvakultury

Název projektu:
„Nákup zařízení akvakultury 2016 - středisko Sedlice“, číslo projektu
CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000198

Popis projektu:
Nákup zařízení pro akvakulturu za účelem modernizace a obnovy výrobních prostředků
na rybářské středisko Sedlice s cílem udržení kvality, množství produkce a využití
technického pokroku.
Předmětem nákupu jsou 2 přívěsy za auto, skříňový přívěs /maringotka/, hliníkové bedny
na transport živých ryb cca 1 m3 2 ks /včetně okysličovacího zařízení a držáku láhve
na kyslík/, hliníkové bedny na transport živých ryb cca 2 m3 4 ks /včetně provzdušňovacího
a okysličovacího zařízení a držáku lahve na kyslík/, skluz na ryby 4 ks, vysazovací rukávce
2 ks, rybářská síť /nevod/ 1 ks, kádě na ryby 10 ks, čerpadlo na vodu 1 ks.
Cíle projektu:
- zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického
rozvoje,
- zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury,
- modernizace akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních
podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.
Nákup nových přívěsů bude řešit zlepšení přepravy ryb, zvýšení konkurenceschopnosti
a v případě nových beden zlepšení welfare při přepravě živých ryb a přepravu lodí
při výlovech rybníků, snazší manipulaci s nimi a urychlení výlovů. Skříňový přívěs zlepší
pracovní a bezpečnostní podmínky, zejména při strojení rybníků před výlovy. Velkými
bednami na ryby bude vybaven již dříve pořízený nákladní automobil, čímž dojde ke zlepšení
přepravy ryb a welfare při přepravě živých ryb. Rukávce zlepší vysazování ryb na rybnících.
Skluzy na ryby, rybářská síť, kádě a hladinové čerpadlo pak zlepší a urychlí výlovy rybníků
/lepší třídění, prokysličení vody, …/, a tím se zlepší welfare ryb.
Výsledek projektu:
Nákup zařízení doplní v současné době používaná zařízení, případně nahradí již
opotřebovaná. Tím bude udržena a zlepšena péče o ryby a to nejen během výlovů, ale i během
přepravy ryb a jejich vysazování. Bude využit technologický a konstrukční pokrok.
Předpokladem je udržení až mírné zlepšení produkce a zdravotního stavu ryb. Bude zlepšeno
zázemí pro zaměstnance při strojení rybníků. Zařízení budou využívána po celou dobu jejich
životnosti.
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Operační program Rybářství, ve výši 50% způsobilých výdajů.

