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 Zjednodušení Pravidel 

Vybrané úpravy Pravidel: 

Příjemce zajišťuje povinnou publicitu projektu – nově nejpozději v den podání Žádosti o 

platbu zveřejnit informace o projektu na své webové stránce, umístit na snadno viditelném 

místě plakát či tabulku/velkoplošný panel – více v Pravidlech. 

Byla odstraněna podmínka závazného data předložení Žádosti o platbu. Příjemce musí 

podat Žádost o platbu do 12/24 měsíců od vydání Rozhodnutí. 

RO SZIF provede úplnou kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti Žádosti o podporu 

včetně příloh ve lhůtě do 49 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí. Připadne-li 

konec této lhůty na dny od 1. 12. do 2. 1. následujícího roku, může být tato lhůta 

prodloužena až o 36 kalendářních dnů – „chybníky mimo vánoční svátky“.  

 

 

 



 Zjednodušení Pravidel 

 Kontrola projektů s přímými nákupy proběhne na RO SZIF přednostně po 

doporučení žádostí. U těchto  žádostí bude vydáno Rozhodnutí po doporučení – 

projekty s přímým nákupem nebudou čekat až proběhne kontrola VŘ dle Pravidel. 

 Žadatel je oprávněn požádat o přezkum administrativních kroků Řídicího orgánu 

a Zprostředkujícího subjektu v jakékoliv fázi administrace, v níž neuspěl, či v době 

udržitelnosti. 

 Doprava, manipulace, uvedení do provozu: 

Doprava, manipulace a uvedení do provozu jsou způsobilým výdajem, jsou-li účtovány 

příjemcem jako součást investice, a to v kódu/limitu/podlimitu, pod který je příslušná 

investice zařazena. 

Nezpůsobilá je doprava, manipulace a uvedení do provozu, jsou-li účtovány příjemcem jako 

služba. 

 

 

 



 Zjednodušení Pravidel 
 Odstranění duplicitních podmínek a nadbytečných informací (např., že jsou Pravidla 

složena ze dvou částí atd.). 

 Upozornění: Nově není nutné předkládat dodatky ke smlouvám na SZIF k jejich 

kontrole před jejich podpisem - odstraněna povinnost u změn, které nelze provést bez 

předchozího souhlasu SZIF. 

 Doplněno u změny dodavatele: Změna dodavatele zakázky může být provedena 

pouze ve výjimečných případech, které žadatel/příjemce dotace nemohl předpokládat 

(např. fúze, rozdělení, úmrtí, odstoupení dodavatele od smlouvy, neplnění smlouvy 

dodavatelem). Žadatel/příjemce musí před realizací nejprve podat Hlášení o 

změnách a nemůže změnu provést dokud nezíská souhlas SZIF, A. Výběr nového 

dodavatele musí být proveden prostřednictvím otevřené výzvy (výběrová řízení) či 

otevřeného řízení (zadávací řízení). 



 Doplněné povinnosti 

 Vlastnická struktura: žadatel/příjemce je povinen poskytnout úplnou informaci o vlastní 

majetkové struktuře do úrovně skutečných majitelů. Žadatel/příjemce je povinen bez 

zbytečného odkladu informovat o významných změnách  ve vlastnické struktuře 

žadatele/příjemce – doplněna povinná příloha: informace o vlastní majetkové struktuře 

žadatele do úrovně skutečných majitelů a čestné prohlášení o vlastní majetkové 

struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů. 

 Nové indikátory pro opatření 2.2., záměr a): 

Změna čistého zisku  tj. nárůst čistého zisku v podniku akvakultury příjemce mezi rokem podání Žádosti o 

platbu a posledním rokem udržitelnosti projektu; 

Udržení pracovního místa - tj. počet pracovních míst udržených v přímé souvislosti s projektem přepočtený 

na plné úvazky; 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích – tj. počet pracovních míst vytvořených v přímé 

souvislosti s projektem přepočtený na plné úvazky.  
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