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Upřesňující výklad č. 1 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce  

opatření 2.1. Inovace Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

rok 2017, verze 1, 11. výzva 
 

 

Specifická část opatření 2.1. č.j.: 39680/2017–MZE-14122 
 

Kapitola 5. Definice příjemce, strana 36 

Původní text: 5. Definice příjemce  
Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo 
veřejnoprávním subjektům spolupracujícím s partnerem projektu.  
Příjemce musí splňovat všechny podmínky obsažené v čestných prohlášeních. 

Upřesňující výklad: 5. Definice příjemce 
Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo 
veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) 
spolupracujícím s partnerem projektu.  
Příjemce musí splňovat všechny podmínky obsažené v čestných prohlášeních. 

 

Odůvodnění: Zpřesnění nedefinovaného pojmu. 
 

Kapitola 6. Definice partnera projektu, strana 36 

Původní text: 6. Definice partnera projektu 
Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, 
výzkumný ústav nebo Akademie věd České republiky) spolupracující na projektu se 
žadatelem/příjemcem, kterým je podnik akvakultury, nebo je partnerem projektu podnik 
akvakultury spolupracující na projektu s žadatelem/příjemcem, kterým je veřejnoprávní 
subjekt.  

Upřesňující výklad: 6. Definice partnera projektu 
Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, 
výzkumný ústav nebo Akademie věd České republiky) spolupracující na projektu se 
žadatelem/příjemcem, kterým je podnik akvakultury. Nebo je partnerem projektu podnik 
akvakultury spolupracující na projektu s žadatelem/příjemcem, kterým je veřejnoprávní 
subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace).  

Odůvodnění: Zpřesnění nedefinovaného pojmu. 

 

Kapitola 14. Další podmínky, bod s), strana 41 

Původní text:  
s) aniž je dotčena doba udržitelnosti dle kapitoly 14. písm. c), může být vybavení, zařízení 
a přístroje pořízené v rámci projektu opatření 2.1. Inovace příjemcem dále využíváno 
k chovu, případně zpracování ryb nebo využíváno k výzkumu. 
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Upřesňující výklad: 
s) aniž je dotčena doba udržitelnosti dle kapitoly 14. písm. b), může být vybavení, zařízení a 
přístroje pořízené v rámci projektu opatření 2.1. Inovace příjemcem dále využíváno k chovu, 
případně zpracování ryb nebo využíváno k výzkumu. 

Odůvodnění: Formální oprava - písmeno c) v textu je nahrazeno písmenem b). 


