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Upřesňující výklad č. 3
k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury
a
2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b)
Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
platných od 3. kola přijmu Žádostí o dotaci

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury

1) Část B – Specifické podmínky:
bod 11.Seznam příloh předkládaných na RO SZIF, písm. b) Seznam nepovinných příloh k Žádosti o
dotaci odst. 7) třetí řádka, sousloví „ze strukturálních fondů“ se ve smyslu obsahu řádku 9 Přílohy 3
Bodovací kritéria nahrazuje souslovím „ z opatření 2.3. OP Zemědělství“.
2) Příloha 3 Bodovací kritéria:
strana 30 Vysvětlivky k tabulce Bodovací kritéria:
- do vysvětlivky +++ písmeno d)
- do vysvětlivky ++++ písmeno h)
je nutno zahrnout i text „ dotace za mimoprodukční funkce rybníků“. Po této úpravě bude text ve
vysvětlivkách kromě odkazu na příslušnou legislativu shodný s textem, uvedeným v řádku N
v tabulkách v Přílohách 4 a 5 na stranách 31 a 32 Pravidel a v řádku e) v tabulce v Příloze 6 na
straně 33, které slouží k výpočtu podkladů pro jednotlivé položky Bodovacích kritérií. Vysvětlivky
k Bodovacím kritériím na straně 30 mají orientační charakter.

2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b)

1) Příloha 15
Vysvětlivka k: Při kontrole na místě:
1) u žadatele, který účtuje v soustavě podvojného účetnictví: bod c) ostatní tržby za vlastní
výrobky a služby – neuvádí se výsledný řádek z tabulky pro výpočet podílu tržeb za
výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za celkem zpracované ryby v
%, ale částka za ostatní tržby za vlastní výrobky a služby, získaná z údajů v účetnictví. Tato
položka je spolu s tržbami za výrobky, uvedenými pod bodem a) a b), rovna částce, uvedené
na ř.5 Výkazu zisku a ztrát.
2) u žadatele, který vede daňovou evidenci je postup obdobný s tím rozdílem, že součet všech
tří položek se rovná celkovému příjmu, vykázanému v daňovém přiznání.

Zdroj: MZe

