
                                     
 

Upřesňující výklad č. 1 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce 

opatření 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

Část B – Specifická část  

č.j. 2013/2016-MZE-14122 

 

 

1) Kapitola 6. Definice příjemce, strana 34 – 35 

Text Pravidel: Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou 
podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury 
vyššími než 50 % celkových příjmů podniku. 

Upřesňující výklad: Příjmy/výnosy z akvakultury žadatel uvádí v příloze 4, resp. v příloze 3 
k Pravidlům pro žadatele a příjemce v řádku R. Celkové příjmy/výnosy podniku žadatel uvádí 
v příloze 4, resp. v příloze 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce v řádku O. Údaj v řádku P 
musí být vyšší než 50 %. 

Odůvodnění: Zpřesnění definice příjemce podpory. 

 

2) Kapitola 15, písm. e) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 
10), strana 43 

Text Pravidel: v případě realizace přímých nákupů – písemné smlouvy nebo objednávky 

s dodavatelem, D jinak K; 

Upřesňující výklad: Písemné smlouvy nebo objednávky příjemce předkládá pouze 
v případech, kdy byly smlouvy uzavřeny, nebo objednávky odeslány. V případech nákupu 
bez smlouvy nebo objednávky, např. při přímém nákupu v obchodě, příjemce smlouvy ani 
objednávky nepředkládá. 

Odůvodnění: V případech, kdy zboží není objednáváno, ale je pořizováno, např. přímým 
nákupem v obchodě, se objednávka ani smlouva s dodavatelem nerealizuje, a proto ani 
nevyžaduje/nepředkládá. Korekce se neuděluje. 

 

3) Příloha 2, kapitola 3. Přehled kritérií, kritérium Návaznost na předchozí investice 
žadatele, strana 49 

Text Pravidel:  

 1: Projekt má návaznost na dříve nebo současně realizovanou investici žadatele (v rámci 
investice byla pořizována, či upravována aktiva, která jsou uvedena v číselníku 
způsobilých výdajů v pravidlech pro aktuální vyhlášenou výzvu) – 4 body 



                                     
 

 2: Projekt nemá žádnou vazbu na dříve nebo současně realizovanou investici žadatele 
(v rámci investice nebyla pořizována, či upravována aktiva, která jsou uvedena 
v číselníku způsobilých výdajů v pravidlech pro aktuální vyhlášenou výzvu) – 0 bodů 

Upřesňující výklad: Z bodů 1. a 2. se vypouští text v závorce „(v rámci investice nebyla 
pořizována, či upravována aktiva, která jsou uvedena v číselníku způsobilých výdajů 
v pravidlech pro aktuální vyhlášenou výzvu)“. 

Odůvodnění: Kritérium Návaznost na předchozí investice žadatele v přehledu hodnotících 
a vylučovacích kritérií se uvádí do souladu s detailním popisem kritéria uvedeným v kapitole 
4.5. na straně 55. 

 

4) Příloha 2,  kapitola 4.5., kritérium Návaznost na předchozí investice žadatele, strana 
55. 

Kritérium se dokládá nepovinnou přílohou č. 1 uvedenou v kapitole 15. Seznam příloh 
předkládaných na RO SZIF, v písm. b) Nepovinné přílohy předkládané k Žádosti o podporu 
prostřednictvím Portálu farmáře.    

 

5) Příloha 2, kapitola 4.2., kritérium Zvýšení diverzifikace, pozn. pod čarou 17), strana 
52 

Text Pravidel: Za nové zdroje příjmů je považováno např. stravování, ubytování, lov ryb na 
udici, půjčování a servis rybářského náčiní k lovu ryb na udici. Pokud si bude žadatel 
nárokovat body za uvedené nové zdroje příjmů, nemůže je změnit Hlášením o změně. 

Upřesňující výklad: Z druhé věty poznámky pod čarou se vypouští slovo „uvedené“. 

Odůvodnění: Poznámkou pod čarou není možné zužovat nové zdroje příjmů pouze na ty, 
které jsou v poznámce pod čarou uvedené. 

 

6) Příloha 4 Tabulka a metodika výpočtu příjmů z rybářství, strana 60 

Název řádku %P se mění na %T. Důvodem je uvedení v soulad s názvem řádku se stejnou 
tabulkou pro žadatele, kteří vedou účetnictví v příloze 3. 

 


