
           
 

Upřesňující výklad č. 1  

k Pravidlům pro žadatele a příjemce  

opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

č.j. 33527/2016- MZe-14122 

 

Obecná část, č.j. 1857/2016-MZE-14122 

1) Kapitola 17, bod 3., třetí odrážka, strana 32 

Text Pravidel: Sankce za porušení podmínek publicity: v případě porušení ustanovení 
k naplnění publicity uvedených v kapitole 7. Publicita:  

 0,8 % - na nástroji povinné publicity chybí nebo je chybně: a) logo EU (znak EU 
včetně všech povinných odkazů / textů); b) název, hlavní cíl operace a výše finanční 
podpory od EU; c) předepsaný rozměr nástroje.  

Upřesňující výklad:  

 0,8 % - na nástroji povinné publicity chybí nebo je chybně: a) logo EU (znak EU 
včetně všech povinných odkazů / textů); b) název, hlavní cíl operace; c) předepsaný 
rozměr nástroje.  

Odůvodnění: Metodickým stanoviskem č. 1 ministryně pro místní rozvoj k Metodickému 
pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů 
v programovém období 2014 – 2020 byla vypuštěna povinnost uvádět na nástroji povinné 
publicity výši finanční podpory od EU. Tento údaj neuvádí ani generátor nástrojů povinné 
publicity evropských strukturálních a investičních fondů (zveřejněný na 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1). ŘO OP Rybářství proto výši finanční podpory od EU 
na nástroji povinné publicity nepožaduje. 

 

2) Kapitola 9.2., písm. d), strana 26 

Text Pravidel: 2. změny celkových způsobilých výdajů nebo způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena podpora, které nepřesáhnou limit 20 %; Aa,  

Upřesňující výklad: 2. snížení celkových způsobilých výdajů nebo způsobilých výdajů, ze 

kterých je stanovena podpora, které nepřesáhnou limit 20 %; Aa,  

Odůvodnění: Sladění s kapitolou 9.1.3. Další podmínky pro předložení Žádosti o podporu 
písm. a). 

 

Specifická část opatření 2.2., záměr a), č.j. 33527/2016-MZE-14122 

1) Kapitola 7, strana 43 

Text Pravidel: Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů 

Upřesňující výklad: Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední 
podniky; 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky 



           
 
Odůvodnění: Sladění výše podpory pro velké podniky s čl. 95 odst. 4 a přílohou 1 (poslední 
řádek tabulky) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském 
námořním a rybářském fondu. 

 

2) Příloha 2, kapitola 4.3., strana 66 

Text z pravidel: Efektivnost udržení produkce ryb projektem26 

Upřesňující výklad: Efektivnost udržení produkce ryb projektem35  

Odůvodnění: Oprava číselného odkazu na poznámku pod čarou. 

 

3) Příloha 3, strana 72 

Text poznámky pod čarou č. 44: Žadatel uvede údaje za poslední uzavřený rok předcházející 
předložení Žádosti o podporu. 

Upřesňující výklad: Žadatel uvede údaje za poslední účetně uzavřený rok předcházející 
předložení Žádosti o podporu. 

Odůvodnění: Slovem „účetně“ je upřesněna vyplněná hodnota. 

 


