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Upřesňující výklad č. 1 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) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.1., část B – Specifické podm., bod 11. b) Seznam nepovinných příloh k Žádosti o dotaci 6)
výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu, z
něhož je patrná historie hospodaření v oboru rybářství a daňová přiznání za období prokazované historie
(viz Vysvětlivky k tabulce Bodovacích kritérií) -originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit
žadateli);
se mění na:
Opatření. 2.1., část B – Specifické podm., bod 11. b) Seznam nepovinných příloh k Žádosti o dotaci 6) )
výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu, z
něhož je patrná historie hospodaření v oboru rybářství společně s daňovými přiznáními za období
prokazované historie (viz Vysvětlivky k tabulce Bodovacích kritérií). Dokládá se k bodovacímu kritériu č.
8. Pokud by žadatel k tomuto účelu dokládal stejné osvědčení právního statutu které předkládá jako
povinnou přílohu k žádosti o dotaci, pak postačí tuto přílohu předložit k Žádosti o dotaci pouze1x -originál
nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli)
1) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr c) kód 002 nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavření smlouvy, poplatky
za vyhotovení znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
se mění na:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr c) kód 002 nákup pozemku
2) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr d) velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF – veden pod kódy 005 a 009
se mění na:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr d) kód 005 - velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF
3) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr e) kód 002 nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavření smlouvy, poplatky
za vyhotovení znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
se mění na:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr e) kód 002 nákup pozemku
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4) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr e)

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

nákup stavby/budovy
nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavření smlouvy, poplatky za vyhotovení znaleckého
posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádost o dotaci, povinných a
nepovinných příloh, zadávacícho řízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, technické odborné posudky,
položkový rozpočet)
velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF
mechanické plašiče
zábrany proti predátorům v prostoru rybníka
výdaje spojené s maloobchodním prodejem - výstavba haltýřů, žlabů, bazénů
pořízení a modernizace obnovitelného zdroje - tepelná čerpadla, solární panely, rekuperační jednotky včetně
vrtů
vybavení provozoven spojené se skladováním ryb a rybích produktů
vybavení provozoven spojené se základním zpracováním ryb*
vybavení provozoven spojené se samotným prodejem ryb a rybích produktů
vybavení provozoven spojené s manipulací s rybou
modernizace haltýřů, žlabů, bazénů

se mění na:
Opatření. 2.1. Příloha. 8 záměr e)

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

nákup stavby/budovy
nákup pozemku
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádost o dotaci, povinných a
nepovinných příloh, zadávacícho řízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, technické odborné posudky,
položkový rozpočet)
velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF
výdaje spojené s maloobchodním prodejem - výstavba haltýřů, žlabů, bazénů
pořízení a modernizace obnovitelného zdroje - tepelná čerpadla, solární panely, rekuperační jednotky včetně
vrtů
vybavení provozoven spojené se skladováním ryb a rybích produktů
vybavení provozoven spojené se základním zpracováním ryb*
vybavení provozoven spojené se samotným prodejem ryb a rybích produktů
vybavení provozoven spojené s manipulací s rybou
modernizace haltýřů, žlabů, bazénů

2.4. Investice do zpracování na uvádění na trh, záměry a) a b)
5) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.4., část B – Specifické podm., bod 11. a) Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci v případě realizace či
modernizace staveb
se mění na:

Opatření. 2.4., část B – Specifické podm., bod 11. a) Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci
6) uvedená část Pravidel pro žadatele:

Opatření. 2.4., část B – Specifické podm., bod 11. a) Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci –
se mění na:
Opatření. 2.4., část B – Specifické podm., bod 11. a) Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci –
16) v případě, že žadatel žádá o kódy 101,102,103,104 způsobilých výdajů předkládá Výpočet podílu tržeb za výrobky
ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za celkem zpracované ryby v % za poslední
uzavřené účetní období. Pro výpočet použije přílohu č.15 těchto Pravidel. Pokud žadatel bude nárokovat i
bodovací kritérium č. 6, stačí tuto přílohu předložit k Žádosti o dotaci pouze 1x. – originál,
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7) uvedená část Pravidel pro žadatele:
Opatření. 2.4., část B – Specifické podm., bod 11. b) Seznam nepovinných příloh k Žádosti o dotaci –
3) výpočet podílu tržeb za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za celkem
zpracované ryby v % za poslední uzavřené účetní období. Viz příloha 15 těchto Pravidel , která se
dokládá při nárokování bodovacího kritéria č. 6, nebo při zahrnutí kódu 101, 102, 103 nebo 104 do
způsobilých výdajů. Pokud žadatel bude nárokovat jak bodovací kritérium č. 6, tak i kódy způsobilých
výdajů 101, 102, 103 nebo 104 stačí tuto nepovinnou přílohu předložit k Žádosti o dotaci pouze 1x. originál;
se mění na:
Opatření. 2.4., část B – Specifické podm., bod 11. b) Seznam nepovinných příloh k Žádosti o dotaci –
3) výpočet podílu tržeb za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za celkem
zpracované ryby v % za poslední uzavřené účetní období. Viz příloha 15 těchto Pravidel , která se
dokládá při nárokování bodovacího kritéria č. 6. Pokud žadatel bude nárokovat jak bodovací kritérium č.
6, tak i kódy způsobilých výdajů 101, 102, 103 nebo 104 stačí tuto přílohu předložit k Žádosti o dotaci
pouze 1x. - originál;
8) uvedená část Pravidel pro žadatele se doplňuje o:
Příloha č. 5 pro opatření 2.4.záměr a) str.79 – doplnění
Vzorec pro výpočet způsobilých výdajů projektu:
V případech, kdy způsobilé výdaje projektu tvoří podíl (v případě stavebních prací) na projektu,
v rámci něhož jsou realizovány společné části, bude podíl dotace odvozen v závislosti na poměru
způsobilých výdajů k nezpůsobilým dle následujícího vzorce:
ZV = [ Z + S x ( Z / (Z + N ))] x Y/C
kde:

ZV = způsobilé výdaje na stavbu objektu
Z = podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu opatření
(způsobilá část)
N = podlahová plocha objektu, která neslouží k realizaci cíle a účelu opatření
(nezpůsobilá část)
S = podlahová plocha objektu, která slouží částečně k realizaci cíle a účelu
opatření a zároveň slouží i k jiným účelům (společná část)
Y = náklady v Kč na stavbu celého objektu (práce, materiál, technologie bez ohledu
na to, zda-li slouží či slouží jen částečně nebo vůbec neslouží k realizaci cíle
a účelu opatření) vyjma nezpůsobilých výdajů
C = celková plocha objektu (Z+S+N)

Týká se např. budov, jejichž součástí jsou jak provozní prostory, tak bytové jednotky a na které bylo
vydáno jedno stavební povolení. Např. společné prostory, společné části staveb (střecha), inženýrské
sítě.
V případě rozšiřování objektů (přístavby, nástavby) do způsobilých výdajů nepatří tzv. společné
výdaje, které slouží vedle nové části zároveň i původnímu (stávajícímu) objektu (např.nákup kotle
pro vytápění, který bude vytápět nové i původní místnosti).
Do způsobilých výdajů rovněž nepatří tzv. společné výdaje, které vzniknou v důsledku
realizace projektu dle opatření 2.4. záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků,
které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury, aniž je dotčen článek
35 odst. 6 nařízení o EFF.

