Instruktážní list pro vyplňování softwarového
nástroje "Žádost o dotaci z OP Rybářství"

strana A1 Informace o žadateli a projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Datum přijetí žádosti – žadatel nevyplňuje
Hodina přijetí – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje
Prioritní osa – žadatel nevyplňuje
Opatření – zvolit číslo opatření – např. 2.1. nebo 2.4.
Název opatření – žadatel nevyplňuje
Záměr – zvolit písmeno záměru – např. a), b)
Název záměru – žadatel nevyplňuje
Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami) – účel dotace
definovaný svým názvem, místem realizace, popisem a
registračním číslem nelze měnit změnou Rozhodnutí. Např.
pokud žadatel uvede do tohoto pole Žádosti o dotaci (Název
projektu) pořízení čerpadla, musí být toto pořízení čerpadla
žadatelem zrealizováno, nelze tuto položku odstranit Hlášením
o změnách.
11. Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami) – detailní, ale
zároveň stručný a srozumitelný popis projektu. Účel dotace
definovaný svým názvem, místem realizace, popisem a
registračním číslem nelze měnit změnou Rozhodnutí. Např.
pokud žadatel uvede do tohoto pole Žádosti o dotaci (Popis
projektu) pořízení čerpadla, musí být toto pořízení čerpadla
žadatelem zrealizováno, nelze tuto položku odstranit Hlášením
o změnách.

Údaje o žadateli
12. Právnická osoba/Fyzická osoba – označit křížkem zda je
žadatel právnickou nebo fyzickou osobou
13. Plátce DPH/Neplátce DPH – označit křížkem zda je žadatel
plátcem nebo neplátcem DPH

Právnická osoba – fyzická osoba nevyplňuje
14. Název – uvést přesný název právnické osoby dle platného
výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statutu
15. Právní forma – zvolit přesný název právní formy žadatele dle
platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statutu

Fyzická osoba – právnická osoba nevyplňuje
16. Titul před – vepsat titul žadatele před jménem (např. Mgr.,
Ing., MUDr., PhDr. atd.)
17. Jméno – vepsat jméno žadatele
18. Příjmení – vepsat příjmení žadatele
19. Titul za – vepsat titul žadatele za jménem (např. DrSc., CSc.,
PhD. atd.)
20. Rodné číslo – vepsat rodné číslo žadatele
21. Datum narození – vepsat datum narození žadatele

29. Část obec/městská část – vepsat název části obce/městské
části dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního
statutu (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
30. NUTS 4 (okres) – zvolit název NUTS 4 (okres), kde je sídlo
firmy (PO) nebo trvalé bydliště (FO)
31. Telefon – vepsat telefonní číslo včetně předčíslí
32. Fax – vepsat faxové číslo včetně předčíslí
33. E-mail – vepsat e-mailovou adresu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od
trvalého bydliště-FO, resp. sídla firmy-PO)
34. Ulice – vepsat název ulice (pro doručování)
35. Č.p. – vepsat číslo popisné – označeno červenou tabulkou (pro
doručování)
36. Č.o. – vepsat číslo orientační – označeno modrou tabulkou
(číslo nemusí být vždy uvedeno – některé obce toto číslování
nemají) – (pro doručování)
37. PSČ – vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty (pro
doručování)
38. Obec – zvolit název obce (pro doručování). Žadatel nejprve
zvolí pole č. 40 strany A1, po té až toto pole.
39. Část obec/městská část – vepsat název části obce/městské
části (pro doručování)
40. NUTS 4 (okres) – zvolit název NUTS 4 (okres) (pro doručování)
Kontaktní adresa odpovědné osoby pro poskytování
informací
41. Titul před – vepsat titul kontaktní odpovědné osoby před
jménem (např. Mgr., Ing., MUDr., PhDr. atd.)
42. Jméno – vepsat jméno kontaktní odpovědné osoby
43. Příjmení – vepsat příjmení kontaktní odpovědné osoby
44. Titul za – vepsat titul kontaktní odpovědné osoby za jménem
(např. DrSc., CSc., PhD. atd.)
45. Telefon – vepsat telefonní číslo včetně předčíslí kontaktní
odpovědné osoby
46. Mobilní telefon – vepsat mobilní telefonní číslo včetně předčíslí
kontaktní odpovědné osoby
47. Fax – vepsat faxové číslo včetně předčíslí kontaktní odpovědné
osoby
48. E-mail – vepsat e-mailovou adresu kontaktní odpovědné osoby
Bankovní spojení žadatele
49. Číslo účtu – žadatel vyplní číslo účtu, který bude aktivní od
zaregistrování Žádosti o dotaci do doby obdržení dotace
50. Kód banky
51. Název banky
52. Název účtu
53. Měna – žadatel nevyplňuje

Právnická i fyzická osoba
22. IČ – uvést identifikační číslo žadatele dle platného výpisu z OR
nebo jiného osvědčení právního statutu, v případě, že není
přiděleno, nevyplňovat
23. DIČ (je-li přiděleno) – uvést daňové identifikační číslo žadatele
uvedené v osvědčení o registraci daňového subjektu,
v případě, že není přiděleno, nevyplňovat

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z
Obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního
statutu
24. Ulice – vepsat název ulice dle platného výpisu z OR nebo jiného
osvědčení právního statutu (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
25. Č.p. – vepsat číslo popisné dle platného výpisu z OR nebo
jiného osvědčení právního statutu – označeno červenou
tabulkou (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
26. Č.o. – vepsat číslo orientační dle platného výpisu z OR nebo
jiného osvědčení právního statutu – označeno modrou tabulkou
(číslo nemusí být vždy uvedeno – některé obce toto číslování
nemají) – (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
27. PSČ – vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty dle
platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statutu
(sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
28. Obec – zvolit název obce dle platného výpisu z OR nebo jiného
osvědčení právního statutu (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO).
Žadatel nejprve zvolí pole č. 30 strany A1, po té až toto pole.

Místo realizace projektu
Žadatel uvádí do pole „Místo realizace projektu“ trvalé bydliště FO
nebo sídlo firmy PO. Všechna, konkrétní místa realizace projektů
žadatel uvádí v osnově projektu (příloha 2 Pravidel).
54. Ulice – vepsat název ulice (místo realizace projektu)
55. Č.p. – vepsat číslo popisné – označeno červenou tabulkou
(místo realizace projektu)
56. Č.o. – vepsat číslo orientační – označeno modrou tabulkou
(číslo nemusí být vždy uvedeno – některé obce toto číslování
nemají) – (místo realizace projektu)
57. PSČ – vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty (místo
realizace projektu)
58. Obec – zvolit název obce (místo realizace projektu). Žadatel
nejprve zvolí pole č. 60 strany A1, po té až toto pole.
59. Část obec/městská část – vepsat název části obce/městské
části (místo realizace projektu)
60. NUTS 4 (okres) – zvolit název NUTS 4 (okres), kde je místo
realizace projektu
61. NUTS 3 (kraj) – žadatel nevyplňuje
62. V – vepsat sídlo žadatele
63. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)

1/7

64. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
65. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele - vyplňuje až na RO
SZIF
66. V – žadatel nevyplňuje
67. Dne – žadatel nevyplňuje
68. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana A2 Časový a finanční plán
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Časový harmonogram
3.
Datum zahájení realizace projektu – žadatel vyplní datum
včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
4.
Datum ukončení realizace projektu – žadatel vyplní datum
včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
5.

Datum předložení Žádosti o platbu – žadatel vyplní
předpokládané datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR
(např. 1.1.2008)

Struktura financování projektu
6.
Celkové výdaje projektu
7.
Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 6. – hodnota pole
8.
8.
Celkové způsobilé výdaje projektu – rovná se hodnotě pole č.
6. formuláře Žádosti o dotaci strany A3. Dále toto pole č. 8 se
rovná součtu hodnot pole č. 9. a pole č. 10. strany A2 Žádosti
o dotaci (pole č. 8. = pole č. 9. + pole č. 10). Jedná se o
způsobilé výdaje, které nesmějí překročit limity dle
Specifických podmínek pro poskytnutí dotace v rámci OP
Rybářství (dle opatření).
9.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace – investiční v případě, že investiční způsobilé výdaje nejsou součástí
projektu, žadatel toto pole nevyplňuje. Jedná se o způsobilé
výdaje, které nesmějí překročit limity dle Specifických
podmínek pro poskytnutí dotace v rámci OP Rybářství (dle
opatření).
10. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - neinvestiční
- v případě, že neinvestiční způsobilé výdaje nejsou součástí
projektu, žadatel toto pole nevyplňuje. Jedná se o způsobilé
výdaje, které nesmějí překročit limity dle Specifických
podmínek pro poskytnutí dotace v rámci OP Rybářství (dle
opatření).
11. Procento dotace – investiční – žadatel uvede v % výši dotace
v závislosti na kategorii podniku (Pro FO nebo PO vyhovující
definici mikropodniku, malého a středního podniku činí dotace
60% způsobilých výdajů. Pro FO nebo PO, které nespadají pod
definici mikropodniků, malých a středních podniků, avšak mají
méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 200
milionů EUR činí dotace 30 % způsobilých výdajů).
12. Procento dotace - neinvestiční – žadatel uvede v % výši dotace
v závislosti na kategorii podniku (Pro FO nebo PO vyhovující
definici mikropodniku, malého a středního podniku činí dotace
60% způsobilých výdajů. Pro FO nebo PO, které nespadají pod
definici mikropodniků, malých a středních podniků, avšak mají
méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 200
milionů EUR činí dotace 30 % způsobilých výdajů).
13. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - investiční = hodnota
pole 9. x hodnota pole 11. / 100. V případě, že investiční
způsobilé výdaje nejsou součástí projektu, žadatel toto pole
nevyplňuje.
14. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - neinvestiční = hodnota
pole 10. x hodnota pole 12. / 100. V případě, že neinvestiční
způsobilé výdaje nejsou součástí projektu, žadatel toto pole
nevyplňuje.
15. Výdaje pro spolufinancování (dotace) – žadatel nevyplňuje
16. Příspěvek společenství - EU (%) – žadatel nevyplňuje
17. Příspěvek společenství – EU (Kč) – investiční – žadatel
nevyplňuje

18. Příspěvek společenství - EU (Kč) – neinvestiční – žadatel
nevyplňuje
19. Příspěvek společenství - EU (Kč) – žadatel nevyplňuje
20. Příspěvek z národních zdrojů (%) – žadatel nevyplňuje
21. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) – investiční – žadatel
nevyplňuje
22. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) – neinvestiční – žadatel
nevyplňuje
23. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) – žadatel nevyplňuje
24. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - investiční – žadatel
nevyplňuje
25. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - neinvestiční – žadatel
nevyplňuje
26. Zisk vytvořený v průběhu realizace projektu (orientační údaj) –
žadatel nevyplňuje
27. Dotace po odečtení zisku vytvořeného během projektu =
hodnota pole 15. – hodnota pole 26.
28. Soukromé výdaje – bude se rovnat rozdílu polí č.6. „Celkové
výdaje projektu“ (způsobilé i nezpůsobilé výdaje) a pole č. 15.
„Výdaje pro spolufinancování (dotace) – tzn. strana A2 – pole
č. 28. = pole č. 6 – pole č. 15.
Projekt vyžaduje výběrové řízení
29. Žadatel označí křížkem pole „ANO“ či „NE“ dle podmínek
stanovených v Pravidlech pro žadatele a jejich upřesňujících
výkladů. Vždy musí být jedna z možností zaškrtnuta.
Vliv projektu na rovné příležitosti
30. Označit křížkem jaký vliv má projekt na rovné příležitosti mužů
a žen. Vždy musí být jedna z možností zaškrtnuta.
Publicita
31. Označit křížkem v případě, že byly viditelně umístěny trvalé
informační desky
32. Označit křížkem v případě, že byl instalován informační
billboard
33. Označit
křížkem
v
případě,
že
byly
informace
o
spolufinancování z EFF na všech dokumentech
34. Označit křížkem v případě, že byla zajištěna publicita jinou
formou
35. V – vepsat sídlo žadatele
36. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
37. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
38. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele - vyplňuje až na RO
SZIF
39. V – žadatel nevyplňuje
40. Dne – žadatel nevyplňuje
41. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana A3 Způsobilé výdaje projektu
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Text (Číselník způsobilých výdajů) – žadatel nevyplňuje
Kód (Číselník způsobilých výdajů) – zvolit příslušný kód. Při
zvolení stovkových kódů z číselníku způsobilých výdajů dochází
k jejich automatickému propisování na stranu C1 Žádosti o
dotaci, kde žadatel vyplňuje počty pořízených kusů za kolo a
dotační období.
Způsobilé výdaje (Kč) – uvést výši způsobilého výdaje v Kč –
pro žadatele plátce DPH se jedná o výdaj bez DPH; pro
žadatele neplátce DPH se jedná o výdaj s DPH.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - součet
uvedených způsobilých výdajů ze strany A3 – žadatel
nevyplňuje. Toto pole (č. 6 strany A3) se rovná hodnotě pole č.
8 formuláře Žádosti o dotaci strany A2.
V – vepsat sídlo žadatele
Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
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9.

10.
11.
12.
13.

Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplňuje až na RO
SZIF
V – žadatel nevyplňuje
Dne – žadatel nevyplňuje
Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana B1 pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní
investice do akvakultury
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Ukazatele
3.
Celková obhospodařovaná vodní plocha žadatele (katastrální
výměra) – žadatel vyplní celkovou vodní plochu, na které
hospodaří dle výpisu z katastru nemovitostí, v případě
Rybářských svazů lze do obhospodařované vodní plochy
započítat i plochu rybářských revírů – mimo údolní nádrže a
přehrady – u nichž je žadatel uživatelem. Vyplňuje se
s přesností na 10m2
4.
Výměra rybníka s odbahňováním loviště – žadatel vyplní
celkovou vodní plochu odbahňovaného rybníka, dle výpisu
z katastru nemovitostí s přesností na 10m2, Žadatel bude toto
pole vyplňovat pouze v případě, žádá-li v rámci záměru a), na
způsobilé výdaje pod kódy 031 a 032.
5.
Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok – pokud žadatel
vede účetnictví vyplní výchozí hodnotu z posledního
uzavřeného kalendářního roku, před rokem, ve kterém podává
Žádost o dotaci; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou
předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve
kterém bude ukončena realizace daného projektu; pokud
žadatel nemá uzavřený kalendářní rok vyplní nulu. Pokud
žadatel podá více projektů v rámci OP Rybářství kde se tato
hodnota sleduje, bude uvádět plánovanou hodnotu za celý
podnik, tedy za všechny projekty společně. Rybářské svazy a
žadatelé, kteří vede pouze daňovou evidenci nemusí
hodnoty pole “Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok“
vyplňovat.
6.
Rok, za který je uvedena přidaná hodnota – žadatel uvede
poslední uzavřený kalendářní rok, ke kterému uvedl výchozí
hodnotu v poli č. 5.
7.
Kolik projektů v daném kole v rámci daného opatření žadatel
předkládá? – žadatel vyplní počet podaných projektů v rámci
jednoho kola a opatření ve kterém podává Žádost o dotaci.
8.
Byl v této Žádosti o dotaci použit některý z těchto kódů?
Záměr a) 015, 016 záměr b) 017 – žadatel zaškrtne „ANO“
pokud použil některý z uvedených kódů v dané žádosti. Pokud
žádný z výše uvedených kódů nepoužil, zaškrtne „NE“
9.
Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu větší než
50%? - žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací
kritérium č. 2, možnost a) – žadatel dokládá tuto skutečnost
nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se
k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel
zaškrtne „NE“
10. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu v rozmezí
35% - 50%? - žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si
bodovací kritérium č. 2, možnost b) – žadatel dokládá tuto
skutečnost nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci
vztahující se k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě
žadatel zaškrtne „NE“
11. Je podíl výnosů (příjmů) z rybářství na čistém obratu v rozmezí
25% - 34,9%? - žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si
bodovací kritérium č. 2, možnost c) – žadatel dokládá tuto
skutečnost nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci
vztahující se k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě
žadatel zaškrtne „NE“
12. Je výše výnosu (přijmu) z rybářství vyšší než 5 mil. Kč? žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací kritérium
č. 3, možnost a) – žadatel dokládá tuto skutečnost nepovinnou
přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se k tomuto
bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel zaškrtne „NE“

13. Je výše výnosu (přijmu) z rybářství v rozmezí 2,5 – 5 mil. Kč?
- žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací
kritérium č. 3, možnost b) – žadatel dokládá tuto skutečnost
nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se
k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel
zaškrtne „NE“
14. Je doložená historie subjektu v oboru rybářství delší než 5 let?
- žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací
kritérium č. 4, možnost a) – žadatel dokládá tuto skutečnost
nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se
k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel
zaškrtne „NE“
15. Je doložená historie subjektu v oboru rybářství v rozmezí 3 až
5 let? - žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací
kritérium č. 4, možnost b) – žadatel dokládá tuto skutečnost
nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se
k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel
zaškrtne „NE“
16. Čerpal žadatel finanční zdroje v rámci opatření 2.3. OP
Zemědělství nebo OP Rybářství? - žadatel zaškrtne „ANO“
pouze nárokuje-li si bodovací kritérium č. 5 - přidělování bodů
bude provedeno na základě podkladů z IS. Rozhodujícím
ukazatelem pro přidělení bodů bude skutečnost proplacení
dotace ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci.
17. V – vepsat sídlo žadatele
18. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
19. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
20. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplnit až na RO
SZIF.
21. V – žadatel nevyplňuje
22. Dne – žadatel nevyplňuje
23. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana B2 pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní
investice do akvakultury
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Ukazatele dle přílohy III nařízení Komise (ES) č. 498/2007
3.
Velikost podniku – uvést velikost podniku (žadatel označí
křížkem pouze jeden údaj a to jak ve výchozí tak
plánované hodnotě) – dle povinné přílohy k Žádosti o
dotaci „Prohlášení o velikosti podniku“ (vzor této přílohy
je přílohou č. 13.,14.,15. a 16 Pravidel pro žadatele)

Akce 1: zvýšení produkční kapacity z důvodu výstavby nových
hospodářství – pouze u záměrů a), b) a c)
4.

5.

6.

Kapr – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce kapra
v tunách za kalendářní rok, který je uveden v poli č. 6,
strany B1; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou
předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve
kterém bude ukončena realizace daného projektu
Pstruh chovaný ve sladké vodě – žadatel uvede výchozí
hodnotu produkce sladkovodního pstruha v tunách za
kalendářní rok, který je uveden v poli č. 6 strany B1; dále
uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první
následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude
ukončena realizace daného projektu
Další druhy ryb – žadatel uvede výchozí hodnotu
produkce všech ostatních chovaných druhů ryb (vyjma
kapra a pstruha zmíněných výše) za kalendářní rok, který
je uveden v poli č. 6 strany B1; dále uvede hodnotu
plánovanou,
kterou
předpokládá
první
následující
kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena
realizace daného projektu
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Akce 2: odchylka v produkci způsobená rozšiřováním nebo modernizací stávajících hospodářství
7.
8.

9.

Kapr – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce kapra v tunách za kalendářní rok, který je uveden v poli č. 6 strany B1; dále uvede
hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu
Pstruh chovaný ve sladké vodě – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce sladkovodního pstruha v tunách za kalendářní rok, který je
uveden v poli č. 6 strany B1; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve kterém
bude ukončena realizace daného projektu
Další druhy ryb – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce všech ostatních chovaných druhů ryb* (vyjma kapra a pstruha zmíněných
výše) za kalendářní rok, který je uveden v poli č. 6 strany B1; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující
kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu

Akce 3: zvýšení počtu potěru z umělých líhní – pouze u záměrů c) a d)
10. Kapr – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce kapra v tunách za kalendářní rok, který je uveden v poli č. 6 strany B1; dále uvede
hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu
11. Pstruh chovaný ve sladké vodě – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce sladkovodního pstruha v tunách za kalendářní rok, který je
uveden
v poli
č.
6
strany
B1;
dále
uvede
hodnotu
plánovanou,
kterou
předpokládá
první
následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu
12. Další druhy ryb – žadatel uvede výchozí hodnotu produkce všech ostatních chovaných druhů ryb (vyjma kapra a pstruha zmíněných
výše) za kalendářní rok, který je uveden v poli č. 6 strany B1; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první následující
kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného projektu
13. V – vepsat sídlo žadatele
14. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
15. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat v souladu
s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
16. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele
17. V – žadatel nevyplňuje
18. Dne – žadatel nevyplňuje
19. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana C1 pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury - Max. hodnoty způsobilých výdajů
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - pouze stovkové kódy číselníku ZV
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů

- žadatel stranu C1 u opatření 2.1. vyplňuje pouze v případě, použil-li v Žádosti o dotaci kódy způsobilých výdajů v rozmezí 101 – 121, v opačném
případě žadatel stranu C1 nevyplňuje
3.
Text – žadatel nevyplňuje
4.
Kód – žadatel nevyplňuje, při zvolení stovkových kódů z číselníku způsobilých výdajů na straně A3 dochází k automatickému propisování na
tuto stranu C1, u kterých žadatel vyplňuje pole č.5 (ks/kolo) a pole č.6 (ks/dotační období)
5.
ks/kolo – žadatel vyplní počet kusů pořízeného vybavení zařazeného pod kódy způsobilých výdajů 101 – 121 v daném kole o
které žádal, v případě podání více Žádostí o dotaci sečte v rámci kola na kusy všechny způsobilé výdaje, o které žádá pod kódy
101 - 121
6.
ks/dotační období – žadatel vyplní počet kusů pořízeného vybavení zařazeného pod kódy způsobilých výdajů 101 – 121 za celé
dotační období o které žádal, v případě podání více Žádostí o dotaci sečte všechny kusy pořízeného vybavení zařazené pod
kódy způsobilých výdajů 101 – 121 v rámci celého dotačního období
7.
V – vepsat sídlo žadatele
8.
Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
9.
Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat v souladu
s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
10. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplnit až na RO SZIF
11. V – žadatel nevyplňuje
12. Dne – žadatel nevyplňuje
13. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana C2 pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury - Rozpis vybraných kódů
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - pouze vybrané kódy číselníku způsobilých výdajů
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis vybraných kódů způsobilých výdajů na položky kódu

- žadatel stranu C2 u opatření 2.1. vyplňuje pouze v případě, použil-li v Žádosti o dotaci v záměru a) kódy způsobilých výdajů 006,007,024,025;
v záměru b) kódy způsobilých výdajů 006,007,013,014; v záměru c) kódy způsobilých výdajů 006,007, v opačném případě žadatel stranu
C2 nevyplňuje
3.
Text – žadatel nevyplňuje
4.
Kód – zvolit příslušný kód
5.
Položka kódu – žadatel zvolí u vybraných kódů položku kódu :
Záměr a)
Kód ZV

Položka kódu - Text
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006

001-filtrační zařízení; 002-čerpadla; 003-přístroje k ochraně proti sinicím a řasám; 004-UV lampy; 005-krmítka; 006-zařízení k
zamezení tvorby ledu (rozmrazovač); 007-aerátor, destratifikátor; 008-provzdušňovací zařízení; 009-okysličovací zařízení;
010-kompresory; 011-zařízení na výrobu kyslíku; 012-oximetry; 013-přístroje na zjišťování kvality vody; 014-rybářské sítě;
015-mechanický keser; 016-elektrické agregáty k lovu ryb; 017-kombinované lovné zařízení; 018-nakladač na živé ryby; 019dopravníky; 020-třídičky na ryby; 021-skluzy; 022-kádě; 023-přepravní bedny na transport živých ryb včetně
provzdušňovacího a okysličovacího zařízení; 024-brakovací stoly; 025-váhy na ryby; 026-vodní žací stroj; 027-motorové pily
na led; 028-zásobník krmiva

007

001-filtrační zařízení; 002-čerpadla; 003-kompresory; 004-zařízení k zamezení tvorby ledu (rozmrazovač); 005-aerátor,
destratifikátor; 006-okysličovací zařízení; 007-provzdušňovací zařízení; 008-zařízení na výrobu O2; 009-přepravní bedny na
transport živých ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení; 010-zásobníků krmiva

024

001-hráz; 002-přitěžovací lavice; 003-výpustní zařízení; 004-bezpečnostní přeliv; 005-sdružené objekty; 006-vývařiště; 007přístupové lávky a mostky; 008-zpevňující a opěrné prvky; 009-ochranné hrázky; 010-technická zařízení zabraňující vniknutí
sedimentu do vodního díla; 011-bezprostředně navazující úseky přítokových a odtokových koryt vod. díla; 012-loviště, kádiště;
013-krmná místa; 014-obtoková stoka; 015-přítoková stoka; 016-sjezdová rampa k lovišti; 017-ostrůvky vodního díla; 018dále rozdělovací, napouštěcí a přepouštěcí objekty související s funkcí předmětného vodního díla; 019-částečné odstranění
sedimentu jako stavební výdaj související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení a objektů rybníka; 20opevnění hráze a břehu proti abrazi vyjma travních porostů a stromů; 021-stoková síť v ploše rybníka; 022-manipulační
zařízení s hladinou - česle, stavidla

025

001-hráz; 002-přitěžovací lavice; 003-výpustní zařízení; 004-bezpečnostní přeliv; 005-sdružené objekty; 006-vývařiště; 007přístupové lávky a mostky; 008-zpevňující a opěrné prvky; 009-ochranné hrázky; 010-technická zařízení zabraňující vniknutí
sedimentu do vodního díla; 011-bezprostředně navazující úseky přítokových a odtokových koryt vodního díla; 012-loviště a
kádiště; 013-obtoková stoka; 014-přítoková stoka; 015-sjezdová rampa k lovišti; 016-ostrůvky vodního díla; 017-dále
rozdělovací, napouštěcí a přepouštěcí objekty související s funkcí předmětného vodního díla; 018-částečné odstranění
sedimentu jako součást stavebních prací souvisejících s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení a objektů
rybníka; 019-opevnění hráze a břehu proti abrazi vyjma travních porostů; 020-stoková síť v ploše rybníka; 021-manipulační
zařízení s hladinou - česle, stavidla

Záměr b)
Kód ZV

Položka kódu - Text

006

001-hráz; 002-přitěžovací lavice; 003-výpustní zařízení; 004-bezpečnostní přeliv; 005-sdružené objekty; 006-vývařiště; 007přístupové lávky a mostky; 008-zpevňující a opěrné prvky; 009-ochranné hrázky; 010-technická zařízení zabraňující vniknutí
sedimentu do vodního díla; 011-bezprostředně navazující úseky přítokových a odtokových koryt vodního díla; 012-loviště; 013kádiště; 014-obtoková stoka; 015-přítoková stoka; 016-sjezdová rampa k lovišti; 017-ostrůvky vodního díla; 018-rozdělovací,
napouštěcí a přepouštěcí objekty související s funkcí předmětného vodního díla; 019-součástí stavebních výdajů může být i
částečné odstranění sedimentu související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení a objektů rybníka; 020opevnění hráze a břehu proti abrazi vyjma travních porostů a stromů; 021-stoková síť v ploše rybníka; 022-manipulační
zařízení s hladinou - česle, stavidla

007

001-hráz; 002-přitěžovací lavice; 003-výpustní zařízení; 004-bezpečnostní přeliv; 005-sdružené objekty; 006-vývařiště; 007přístupové lávky a mostky; 008-zpevňující a opěrné prvky; 009-ochranné hrázky; 010-technická zařízení zabraňující vniknutí
sedimentu do vodního díla; 011-bezprostředně navazující úseky přítokových a odtokových koryt vodního díla; 012-loviště; 013kádiště; 014-obtoková stoka; 015-přítoková stoka; 016-sjezdová rampa k lovišti; 017-ostrůvky vodního díla; 018-dále
rozdělovací, napouštěcí a přepouštěcí objekty související s funkcí předmětného vodního díla; 019-částečné odstranění
sedimentu jako součást stavebních prací souvisejících s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkčních zařízení a objektů
rybníka; 020-opevnění hráze a břehu proti abrazi vyjma travních porostů; 021-stoková síť v ploše rybníka; 022-manipulační
zařízení s hladinou - česle, stavidla

013

001-filtrační zařízení; 002-čerpadla; 003-přístroje k ochraně proti sinicím a řasám; 004-UV lampy; 005-zařízení k zamezení
tvorby ledu (rozmrazovač); 006-aerátor, destratifikátor; 007-provzdušňovací a okysličovací zařízení; 008-kompresory; 009zařízení na výrobu O2; 010-nákup oximetrů a jiných přístrojů na zjišťování kvality vody; 011-přepravní bedny na transport
živých ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení; 012-nakladač na živé ryby; 013-mechanický keser; 014rybářské sítě; 015-dopravníky; 016-třídičky na ryby; 017-brakovací stoly; 018-váhy na ryby; 019-kádě; 020-skluzy; 021zásobník krmiva; 022-krmítka; 023-vodní žací stroj; 024-motorové pily na led

014

001-filtrační zařízení; 002-čerpadla; 003-zařízení k zamezení tvorby ledu (rozmrazovač); 004-aerátor, destratifikátor; 005provzdušňovacího zařízení; 006-kompresory; 007-zařízení na výrobu O2; 008-přepravní bedny na transport živých ryb včetně
provzdušňovacího a okysličovacího zařízení

Záměr c)
Kód ZV

Položka kódu - Text

006

001-rybí líhně; 002-líhňařské aparáty včetně stojanů ; 003-zařízení na balení živých ryb (láhev s O2, pracovní stůl, nádoby –
nádrže, klipsovačka); 004-žlaby; 005-speciální zařízení pro odchov plůdku; 006-speciální odchovné systémy; 007-krmné
systémy; 008-monitorovací systémy pro sledování kvality vody; 009-přístroje na měření výšky vodní hladiny; 010-filtrační
zařízení; 011-čerpadla; 012-přístroje k ochraně proti sinicím a řasám; 013-UV lampy; 014-aerátor; 015-provzdušňovací
zařízení; 016-okysličovací zařízení; 017-kompresory; 018-zařízení na výrobu O2; 019-oximetry; 020-jiné přístroje na zjišťování
kvality vody; 021-nakladače na živé ryby; 022-dopravníky; 023-třídičky na ryby; 024-počítadla jiker; 025-počítadla plůdku;
026-počítadla ryb; 027-skluzy; 028-kádě; 029-přepravní bedny na transport živých ryb, pohlavních produktů a ranných stádií
ryb včetně provzdušňovacího zařízení; 030-brakovací stoly; 031-vytírací stoly; 032- elektrické agregáty k lovu ryb; 033-váhy
na ryby; 034-odstraňovač listí; 035-odstraňovač kalů z rybochovných zařízení; 036-rampy na bedny; 037-zásobníky krmiva

007

001-rybí líhně; 002-aparáty; 003-zařízení na balení živých ryb; 004-žlaby; 005-speciální zařízení pro odchov plůdku; 006speciální odchovné systémy; 007-krmné systémy; 008-monitorovací systémy pro sledování kvality vody; 009-filtrační zařízení;
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010-čerpadla; 011-aerátor; 012-provzdušňovací zařízení; 013-okysličovací zařízení; 014-kompresory; 015-zařízení na výrobu
O2; 016-přepravní bedny na transport živých ryb, pohlavních produktů a ranných stádií ryb včetně provzdušňovacího zařízení;
017-zásobníky krmiva
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Text položky kódu – žadatel nevyplňuje
V – vepsat sídlo žadatele
Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat v souladu
s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplňuje až na RO SZIF
V – žadatel nevyplňuje
Dne – žadatel nevyplňuje
Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

Pro kontrolu vyplněných polí a údajů musí žadatel po vyplnění Žádosti o dotaci použít funkci „Menu -Kontrola
vyplněných údajů“, která automaticky zkontroluje nastavené vazby a limity. V případě nedostatku vás upozorní na
chybu (např. ve výpočtu způsobilého výdaje).

strana B1 pro opatření 2.4. Investice do zpracování a
uvádění na trh
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Ukazatele
3.
Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok – pokud žadatel
vede účetnictví vyplní výchozí hodnotu z posledního
uzavřeného kalendářního roku, před rokem, ve kterém podává
Žádost o dotaci; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou
předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve
kterém bude ukončena realizace daného projektu; pokud
žadatel nemá uzavřený kalendářní rok vyplní nulu. Pokud
žadatel podá více projektů v rámci OP Rybářství kde se tato
hodnota sleduje, bude uvádět plánovanou hodnotu za celý
podnik, tedy za všechny projekty společně. Pokud žadatel
vede pouze daňovou evidenci, nemusí hodnoty pole“Přidaná
hodnota za uzavřený kalendářní rok“ vyplňovat.
4.
Rok, za který je uvedena přidaná hodnota – žadatel uvede
poslední uzavřený kalendářní rok, ke kterému uvedl výchozí
hodnotu v poli č. 3.
5.
Kolik projektů v daném kole v rámci daného opatření žadatel
předkládá? – žadatel vyplní počet podaných projektů v rámci
jednoho kola a opatření ve kterém podává Žádost o dotaci.
6.
Je žadatel pouze zpracovatel? – žadatel zaškrtne „ANO“ pouze
v případě, že jako povinnou přílohu k žádosti o dotaci bude
předkládat doklad o schválení a registraci vydaný krajskou
veterinární správou dokládající, že žadatel je subjektem
vyrábějícím produkty z ryb. V opačném případě žadatel
zaškrtne „NE“
7.
Je předmětem dotace výstavba nové zpracovny ryb (za
podmínky zrušení již existující zpracovny ryb)? – žadatel
zaškrtne „ANO“ pokud předmětem dotace bude výstavba nové
zpracovny, jako náhrady za existující zpracovnu. V opačném
případě žadatel zaškrtne „NE“
8.
Vlastní žadatel certifikát sys. HACCP min. na provoz, ve kterém
je projekt realizován? - žadatel zaškrtne „ANO“ pouze
nárokuje-li si bodovací kritérium č. 2 – žadatel dokládá tuto
skutečnost nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci
vztahující se k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě
žadatel zaškrtne „NE“
9.
Jsou tržby za výrobky ze sladkovod. ryb v poměru k tržbám za
celkem zprac. ryby za poslední uzavřené obd. větší než 70%? žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací kritérium
č. 4, možnost a) – žadatel dokládá tuto skutečnost nepovinnou
přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se k tomuto
bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel zaškrtne „NE“
10. Jsou tržby za výrobky ze sladkovod. ryb v poměru k tržbám za
celkem zprac. ryby za poslední uzavřené obd. v rozmezí 30% 70%? - žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací
kritérium č. 4, možnost b) – žadatel dokládá tuto skutečnost
nepovinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci vztahující se
k tomuto bodovacímu kritériu. V opačném případě žadatel
zaškrtne „NE“

11. Čerpal žadatel finanční zdroje v rámci opatření 2.3. OP
Zemědělství nebo z OP Rybářství v předchozích letech?
žadatel zaškrtne „ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací kritérium
č. 5 - přidělování bodů bude provedeno na základě podkladů
z IS. Rozhodujícím ukazatelem pro přidělení bodů bude
skutečnost proplacení dotace ke dni zaregistrování Žádosti o
dotaci. V opačném případě žadatel zaškrtne „NE“
12. Je v této Žádosti o dotaci uplatněn kód 036? - žadatel zaškrtne
„ANO“ pouze nárokuje-li si bodovací kritérium č.3. V opačném
případě žadatel zaškrtne „NE“
13. V – vepsat sídlo žadatele
14. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
15. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
16. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplňuje až na RO
SZIF
17. V – žadatel nevyplňuje
18. Dne – žadatel nevyplňuje
19. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana B2 pro opatření 2.4. Investice do zpracování a
uvádění na trh
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Ukazatele dle přílohy III nařízení Komise (ES) č. 498/2007
3.
Velikost podniku - uvést velikost podniku (žadatel označí
křížkem pouze jeden údaj a to jak ve výchozí tak plánované
hodnotě) – dle povinné přílohy k Žádosti o dotaci „Prohlášení o
velikosti podniku“ (vzor této přílohy je přílohou č. 10 - 13
Pravidel pro žadatele)
Akce 1: zvýšení zpracovatelské kapacity (rozšíření stávajících
jednotek)
4.

5.

6.

Čerstvé a chlazené produkty – žadatel uvede výchozí hodnotu
čerstvých a chlazených produktů v tunách za kalendářní rok,
který je uveden v poli č. 4. strany B1; dále uvede hodnotu
plánovanou, kterou předpokládá první následující kalendářní
rok po roce, ve kterém bude ukončena realizace daného
projektu
Produkty v konzervách a polokonzervách – žadatel uvede
výchozí hodnotu konzervovaných a polokonzervovaných
produktů v tunách za kalendářní rok, který je uveden v poli č.
4. strany B1; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou
předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve
kterém bude ukončena realizace daného projektu
Zmrazené a hluboko zmrazené produkty – žadatel uvede
výchozí hodnotu zmrazených a hluboko zmrazených produktů
v tunách za kalendářní rok, který je uveden v poli č. 4 strany
B1.; dále uvede hodnotu plánovanou, kterou předpokládá první
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7.

následující kalendářní rok po roce, ve kterém bude ukončena
realizace daného projektu
Ostatní zpracované produkty (připravená jídla, uzené, solené,
sušené produkty) - žadatel uvede výchozí hodnotu ostatních
zpracovaných produktů v tunách za kalendářní rok, který je
uveden v poli č. 4 strany B1.; dále uvede hodnotu plánovanou,
kterou předpokládá první následující kalendářní rok po roce, ve
kterém bude ukončena realizace daného projektu

Akce 2:
jednotek

rozšíření,

vybavení

a

modernizace

zpracovatelských

8.

Jednotka, která využívá zlepšených hygienických/pracovních
podmínek – žadatel se na základě účelu projektu
přihlásí/nepřihlásí k danému cíli
9.
Jednotka, která využívá zlepšených podmínek životního
prostředí –
žadatel se na
základě účelu
projektu
přihlásí/nepřihlásí k danému cíli
10. Jednotka, která zavedla systémy na zlepšení produkce (jakost,
technologické inovace) – žadatel se na základě účelu projektu
přihlásí/nepřihlásí k danému cíli
Akce 4: modernizace
uváděním na trh

stávajících

provozoven

zabývajících

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

způsobilých výdajů 101 – 104 v rámci celého dotačního
období
V – vepsat sídlo žadatele
Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplňuje až na RO
SZIF
V – žadatel nevyplňuje
Dne – žadatel nevyplňuje
Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

Pro kontrolu vyplněných polí a údajů musí žadatel po
vyplnění Žádosti o dotaci použít funkci „Menu Kontrola vyplněných údajů“, která automaticky
zkontroluje nastavené vazby a limity. V případě
nedostatku vás upozorní na chybu (např. ve výpočtu
způsobilého výdaje).

se

11. Jednotka, která využívá zlepšených hygienických/pracovních
podmínek – žadatel se na základě účelu projektu
přihlásí/nepřihlásí k danému cíli
12. Jednotka, která využívá zlepšených podmínek životního
prostředí –
žadatel se na
základě účelu
projektu
přihlásí/nepřihlásí k danému cíli
13. Jednotka, která zavedla systémy na zlepšení produkce (jakost,
technologické inovace) – žadatel se na základě účelu projektu
přihlásí/nepřihlásí k danému cíli
14. V – vepsat sídlo žadatele
15. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
16. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
17. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplňuje až na RO
SZIF
18. V – žadatel nevyplňuje
19. Dne – žadatel nevyplňuje
20. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana C1 Max. hodnoty způsobilých výdajů
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - pouze
stovkové kódy číselníku ZV
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů

- žadatel stranu C1 u opatření 2.4. vyplňuje pouze v případě, použilli v Žádosti o dotaci kódy způsobilých výdajů v rozmezí 101 –
104, v opačném případě žadatel stranu C1 nevyplňuje
3.
Text – žadatel nevyplňuje
4.
Kód – žadatel nevyplňuje, při zvolení stovkových kódů
z číselníku způsobilých výdajů na straně A3 dochází
k automatickému propisování na tuto stranu C1, u kterých
žadatel vyplňuje poleč.5 (ks/kolo) a pole č.6 (ks/dotační
období)
5.
ks/kolo – žadatel vyplní počet kusů pořízeného vybavení
zařazeného pod kódy způsobilých výdajů 101 – 104
v daném kole o které žádal, v případě podání více
Žádostí o dotaci sečte v rámci kola na kusy všechny
způsobilé výdaje, o které žádá pod kódy 101 - 104
6.
ks/dotační období – žadatel vyplní počet kusů
pořízeného vybavení zařazeného pod kódy způsobilých
výdajů 101 – 104 za celé dotační období o které žádal,
v případě podání více Žádostí o dotaci sečte všechny
kusy
pořízeného
vybavení
zařazené
pod
kódy

7/7

